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M,Lyrornas grupp har redan fr&n aldre tider ur biologisk syn-

punkt varit foremal for mer an vanlig uppmiirksamliet. Huber,

FoREL, Ltjbbock och Mc. Cook iiro de forfattare, som foretra-

desvis grundlagt v&r kunskap om myrornas lefnadsforhallanden

genom undersokningar, hvilkas sinnrikhet ocli noggranhet lemna

snart sagdt intet ofrigt att onska. Hvad som det oaktadt for-

matt mig att hiir framliigga de ofta nog blott bekraftande re-

sultaten af mina undersokningar ar bland annat den liittills

radande bristen pa meddelanden af ifragavarande art fran nord-

ligare breddgrader. Myrorna aro mycket applicabla betriiffande

naturforhallandena. De forsta att lampa sig efter dem eller

gora sig oberoende af dem. En foljd hilraf ar, att, under det

de olika forskarnes uppgifter betrafFande samma arter, som
iakttagits i vidt skilda trakter, i sina hufvuddrag ofverens-

stamma, man dock i vissa detaljer finner mer eller mindre i

ogonen fallande olikheter, hvilka torde kunna tillskrifvas in-

flytandet af klimatiska och lokala forhallanden. Jag f&r i det

foljande tillfiille att papeka nagra olikheter af detta slag.

Porutom dessa undersokningar, som mer eller mindre be-

kriifta de resultat, hvilka foregaende forskare ernatt, har jag

riktat min uppmarksamhet pa nagra mindre kanda eller nastan

obeaktade forhallanden, hvilkas utredning ar af intresse. Slut-

ligen har jag tillfalle att lemna meddelanden om nagra arter,

hvilkas biologi till foljd af deras siillsynthet ar foga eller alls

icke kiind.

I samband med mina biologiska meddelanden har det

synts mig lampligt att lemna en systematisk framstilllning af

de pa skandinaviska halfon antraffade myrformerna, hvilka

alia, med undantag af tvanne, jag haft tillfalle att iakttaga

saviil i det fria som i fangenskap. Den systematiska metod,

jag harvid foljt, star i hufvudsaklig ofverensstammelse med den
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af Mayr, Foeel och Andbe anvanda. Men som en riktig upp-

fattning af lefnadsforh&llandena samt kannedomen om organi-

sationen och utvecklingen omsesidigt forutsiitta hvarandra, har

jag inledt mitt arbete med en skildring af myrornas allmanna

organisation samt organsystemens utveckling, hvari jag med-

delat dels hufvuddragen af de resultat, till hvilka andra for-

fattare kommit betraffande vissa redan noggrant beskrifna or-

gansystem, dels de resultat jag sjelf ernatt vid undersokningen

af de ofriga. Vid den anatomiska undersokningen af en sa

specialiserad grupp som myrornas kan man ej vanta nagra

resultat af synnerligen framstaende allmant zoologiskt intresse.

AUra minst har jag kunnat gora anspr&k derpa, dfi, det ma-

terial, ofver hvilket jag for anatomiska andamal forfogat, varit

inskrankt till de skandinaviska formerna. Arbetets jemforelse-

vis stora omfang har i allmanhet afven hindrat mig att inga

i nagra histologiska detaljer, hvilka heller icke for mitt huf-

vudsyfte aro oumbarliga.

Slutligen fS,r jag betraffande de bifogade afbildningarne

tillagga, att jag for utrymmets skull mSst inskranka mig till

de allra nodvandigaste for att bilda en forestallning om de

vexlande formerna och att derfor en stor del saknas, hvilka

eljes val skulle ansetts onskvarda.
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FORMICAKIA.

Samhallsbildande steklar, med l:sta eller de tv3. forsta

abdominalsegmenten afsndrda frUn de ofriga och. ombil-

dade till ett smalare parti (petiolus).

Organisationen i allmSnliet; organsystemens utveckling.

Chitlnskelettet med derpd utmynnande kortlarj sinnesorganen;

mnndelarne; yttre hanliga generationsorganeii.

Hufvudet ar mer eller mindre aflangt, stundom rundadt

(sarskildt hos hanarne), hjertformigt, qvadratiskt eller rektan-

gulart. Ofversidan ar mer eller mindre starkt hvalfd; under-

sidan plattad (hos $ ocli ^) eller hvalfd (hos (f'). Vid framre

och undre sidan befinner sig munoppningen, som ofvantill dol-

jes af clypeus, munskolden, hvilken bildar hufvudets friimre

kant. Clypeus iir vanligen skarpt afsatt fran ansigtets ofriga

delar och ar af vexlande form. Den iir vanligen convex och be-

gransas pa sidorna af de mer eller mindre tydliga clypealfdrorna,

som bakat och uppat vanligen fortsatta sig i antennfS,rorna,

hvilkas bakre fortsiittning pS, sidorna om pannan kallas pann-

faror. Bakom munskolden befinner sig ett litet, mer eller

mindre tydligt, intryckt parti, af vanligen triangular form,

pannfaltet, area frontalis. Bakom pannfilltet kallas den mellan

de bada pannfarorna belagna delen pannan. Dennas begrans-

ning fran pannfarorna utgores af tviinne mer eller paindre pa-

rallela, skarpt afsatta lister, pannlisterua, hvilka bakat och

uppat stracka sig till hjessan. Pannans midt iir vanligen for-

sedd med en fordjupad liingslinia, pannrdnnan. For ofrigt be-

tecknas pannans begriinsning pa sidorna af facettogonen och

uppat af punktogonen, der sadana finnas. Hjessan utgor huf-

vudets bakre och ofre del. Den utmarkes hos hanar och ho-
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nor samt en del arbetare af de tre punktogonen, Ansigtets

sidodelar aro de framfor facettogonen samt utanfor pannfa-

rorna belagna delarne. De bilda framtill och nedtill mandiblernas

ledhalor, i hvilkas bildning stimdom afven clypevis kan deltaga.

Facettogonen iiro bos ^ temligen sma och foga bugtiga,

bos 9 jemforelsevis storre samt bos o^ mycket stora och starkt

konvexa. Hos arter, hvilkas arbetare fora ett ofvervagande

under] ordiskt lefnadssatt aro facettogonen mycket reducerade

men saknas ej hos nagra svenska arter.

Punktogonen eller ocellerna aro tre, stiilda i en triangel

med spetsen framat pS, hjessan. De finnas alltid bos honor

och pa ett undantag nar hos alia hanar men saknas hos de

fiesta arbetare, sarskildt myrmicidernas. Betraffande beskafi"en-

heten af myrornas synformaga bar Lubbock genom sina be-

ryktade forsok (Ants, Bees and Wasps, cap. 8) bland annat

kommit till det ofverraskande resultat, att myrorna med all

sannolikhet fornimma de ultra-violetta strS,larne i spectrum.

Antennerna aro fasta i de pa sidorna om pannan, under pann-

listerna befintliga farorna och iiro brutna, i det l:sta leden, det

s. k. antennskaftet, ar mycket lang (kortare hos hanarne), och

antennernas ofriga del, flagellnm, bestfiende af mer eller mindre

korta leder, i vinkel ledar mot densamma. Antennskaftet ar

i sin nedre anda forsedt med kulformigt ledhufvud, p& hvilket

foljer ett smalare, halsformigt insnordt parti. Antennskaftet

ar stundom mer eller mindre starkt krokt, i vissa fall till och

med i riit vinkel, sjelfva kroken ofta forsedd med ett tandfor-

migt utskott. Flagellum utgores af jemforelsevis kortare le-

der, hvilkas antal hos vara svenska arter vexlar mellan 9 och

12. De yttre lederna kunna vara utvidgade till en stundom

tydligt afsatt klubba. Honor och arbetare hafva samma antal

leder i sina antenner, under det hanarne hafva en led mer.

Detta forh&Uande iir genomgSende inom de europeiska arterna

af subfF Camponotidae och Poneridae, med undantag af den

arbetareliknande hanformen af Ponera ptinctatissinia, hvaremot

bland Myrmicidae flere markliga undantag finnas. Nerv-and-

ningarne i antennerna ha blifvit beskrifna af Forel') och

Kraepelin^), till hvilkas arbeten jag hanvisar, d& jag i detta

hiinseende ej anstiilt nagra undersokningar.

') Les Fourmis de la Suisse, p. 144.

Etudes Myriiiecologiqves em 1884, p. 10.

^) Ueber die Oeruchsorgane der Gliederthiere

.
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Att inyrorna ha en stundom mycket val utvefklad lukt-

formaga ar satt iitom allt tvifvel likasom att antennerna har-

vidlag aro att betrakta sasom de luktfornimmelser formedlande

organen. Detta senare framgar tydligt af det satt p& hvilket

myrorna anvanda sina antenner for att uppsoka n&got i nar-

heten befintligt luktande amne, som de kunna anvanda till

fbda. De pliiga dervid liksom »vadrande» svanga de upplyfta

antennerna och under standigt upprepande af denna manover

,sa smaningom nalkas det sokta foremSlet afven om detta ar

undanskymdt for deras ogon. Fornimmelsen och pS samma
gSng vissheten om riktningen blir hiirvid tydligen lifligare i

den man de nilrma sig, att doma af de pfi. afstand tvekande

men pa narmare h&U mera i bestiimd riktning utforda rorel-

serna. Att vissa myror medels lukten viigleda sig i hvar-

andras spar ffir jag sedermera tillfalle att omnamna.

Liksom hos insekter i allmanhet iiro antennerna afven hos

myrorna speciella kanselorgan, hvarmed de forskande berora

hvarje foremal, om hvars beskaffenhet de vilja bilda sig en

forestallning.

Horsel sakna deremot myrorna, savidt man hittills kanner,

fuUstandigt. Hubee, Fokel och Lubbock ha atminstone genom

sina forsok trott sig finna, att de ilro okansliga for alia Ijud,

som kunna uppfattas af oss sjelfva. Sjelf har jag gjort kt-

skillisa forsok i detta afseende och med samma resultat. Icke

ens sa starka Ijud som af skott, afskjutna i deras niirhet, tyckas

gora det ringaste intryck pa dem. Lubbock tycks dock bojd

for antagandet*) att de mojligen kunde fornimma for oss ohor-

bara Ijud. Han anfor Landois' upptilckt af ett med mutilli-

dernas ofverensstiimmande stridulationsorgan pa myrornas 4:de

abdomiualsegment. Utan tvifvel ar dock detta i de fiesta fall

rudimentart, ty med undantag af nagra myrmicider: Lepthorax,

Tomognathus, ses myrorna aldrig gora nagra stridulationsrorel-

ser. Lubbock tror sig vidare ha uppdagat en med Locusti-

dernas tibiala horselorgan ofverensstammande anordning af

trachden i framtibian hos rayror. Att detta hiir skulle hiintyda

pa nagot fungerande horselorgan forefaller dock sft mycket

osannolikare som de hos Locustiderna forefintliga springorna

till formedlande af Ijudv&gornas intriingande hiir alldeles

saknas.

') Ants, Bees and TFasps, cap. 8.
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Mundelarne ofverensstamma med ofriga steklars deri, att

maxillerna med sina flikar i hvilande tillst^nd omsluta undei-

lappen.

Lahrum ar en kort och bred, delvis af clypeus betackt

och pa dess undre sida niira friimre kanten fastad dubbel-

skifva*) med vanligen framtill urbugtad kant. Labrum visar

sig vid - narmare betraktande vitgoras af tvanne sidohiilfteiv

hvadan labrum mojligen torde vara homologt med de ofriga

pariga mundelarna. Den kortare undre skifvan ar pa sidorna

nedbojd och dess bakhorn utlopa i smk ned&tbojda hakar.

Djupt och smalt utskuren i framkanten ar labrum hos Tapi-

noma. I framre kanten sitta flere langa och styfva borst.

Mandiblerna aro de till sin form mest vexlande bland

mundelarne. Under det de ofriga visa en inom alia familjerna

i det narmaste ofverensstammande form, afvika deremot ofta

mandiblerna hos de olika konen af samma art betydligt fr^n

hvarandra. De aro med sin basaldel infogade i ledhalor pa.

hufvudets framre horn, starkt chitiniserade och vanligen mycket

kraftiga griporgan. Basaldelen har rundad eller triangular

omkrets och ar oftast smalare an den i regeln utbredda och

plattade ytterdelen, som bildar en fran den forra ofta skarpt

afsatt pa yttre sidan konvex, pa inre sidan konkav skifva.

Den kant, mandiblerna vanda mot hvarandra, den s. k. tugg-

kanten, ar vanligen deras bredaste del och ar oftast forsedd

med ett vexlande antal tander, af hvilka den nedersta ar storst

och de ofriga sa smaningom aftaga i storlek uppat. Stun-

dom saknas tander, da mandiblerna sagas ha skdrande tuggkant.

Vanligen lagger sig, dS mandiblerna aro slutna, den enas tugg-

kant mer eller mindre ofver den andras. I nagra sallsynta fall

(inom var fauna blott hos si. Polyergus) forbli mandiblerna

anda till sina spetsar smalt skdrformiga (ej cylindriska, sasom

det uppgifves af forfattarne), med skarp inre och tjock afrun-

dad yttre kant. Mandiblerna utlopa da i en spets.

Vid flyktigt paseende tyckes denna mandibelform vara i

hog grad ensamstaende och afvikande fran den for myrar-

betarne typiska, men efter nagot noggrannare undersokning

') Da jag har likasom i den foljande beskrifningen ofver mundelarne
for korthetens skull begagnar uttrycket skifva, bebofver jag val

knappast p^peka att jag dermed ej afser en solid cWtinplat utan en
dtipliliatur^ en dubbelskifva med tvanne chitiniserade ytor och ett

mellan dem befintligt lumen, som belt och ballet eller delvis utfylles

af mjukare bindvaf jemte chitinplatens matrix.
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tror jag mig med temlig visshet kunBa pftst^, att den inre

skarpa och starkt chitiniserade kanten representerar en ytterligt

afsneddad tuggkant. Detta blir isynnerhet tydligt dS, man be-

traktar mandibeln fran vindre sidan (fig. 6) och jemfor den

med n&gon annan, t. ex. af F. rufa (fig. 5). Pa denna senare

ser man, iiksom p& alia arbetares mandibler, nedanfor mandi-

belns bas en hopsnorning, nedanfor hvilken mandibelns plat-

tare och mera utbredda, med tuggkanten slutande del vidtager.

Denna hopsnorning ar pa mandibelns inre och ofre sida begran-

sad af ett afrundadt hak pa basaldelen, hvaremot basaldelen

utan n&gon sadan afsats omedelbart ofvergar i mandibelns

tjocka och afrundade yttre och undre kant. Hos Polyergus ar

den tjockare basaldelen af mandibeln genom en blott otydlig

afsnorning begiansad mot mandibelns skarformiga yttre del men
fran denna afsnorning stracker sig snedt upp till mandibelns

spots en skarpt afsatt och starkt chitiniserad kant af morkare

fiirg, applicerad till den tjocka och afrundade yttre kanten pa

samma satt som rw/'a-mandibelns utplattade del till sin tjocka

och afrundade yttre och undre kant. Denna skarpa kant ar

i sin yttre hiilft forsedd med 11—12 sma men tydliga tiinder,

en omstilndighet som ingen forfattare omnamner, och mandi-

blerna erhalla derigenom en viss likhet med det egendomliga

Ponerid-slagtet Amblyopone's. Samma mandibelform har jag

funnit hos Po/^/eJ'^'MS-exemplar fran sodra Europa. Afven pa

mandiblerna af det sydeuropeiska slagtet Strongylognathus,

hvilka af forfattarne beskrifvas p& samma satt som Polyergus-

mandiblerna, har jag funnit inre sidan utrustad med en skarp

kant, som niira spetsen iir forsedd med 2—3 temligen stora

tiinder. PoZi/«r^Ms-mandibelns spets skulle da naturligtvis mot-

svara den stora understa tanden pil ru/a-mandibeln. En yt-

terligare ofverensstammelse finner man deri, att den niimnda

skarpa kanten pa Po^«/er^M«mandibeln ar forsedd med borst i

likhet med tuggkanten hos andra myrarbetare ; nagra borst

har jag deremot aldrig funnit pa ofre eller inre kanten af

n&gra myrarbetares mandibler

Stundom iiro mandiblerna rudimentara, i det de ej na till-

sammans med spetsarne och s&lunda ej kunna tjenstgora sa-

som griporgan (se vidare harom kap. om konskaraktarer).

P& yttre kanten af mandiblernas bas, nagot ofvan midten,

finnes en liten inskarning, i hvilken mandibelkorteln {Kind-

bakkekjerteln Meinert) mynnar. Denna utgores hos Campono-
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tus och Formica af en pa nedre delen af eri blasformig reser-

voir fiistad kortelmassa med rundade eller paronformiga caller,

hvilkas Jjiirnor aro forsedda med 1—4 siiUan anda till 7 (eul.

Meinert anda till 30) smftkarnor. Blasans inre cuticularbe-

kladnad ar, da blasan ar torn, tiitt ocli oregelbundet rynkad.

Hos Lasius fuliginosus visar sig, sasom Meinebt papekar,

den olikheten, att kortelcellerna aro spridda ofver blasornas

hela yta, hvarjemte dessa senare nS, en ovanlig storlek. Se-

kretet fran dessa kortlar visar sig under mikroskopet utgoras

af ett slags emulsion som hos de fiesta Xasms-arterna bar en

stark, om Tapinoma's erinrande lukt.

[Den af D:r Wolff under namn af »RiechscJdeimdrusei> bos

biet beskrifna korteln iir homolog med myrornas mandibelkor-

tel och afger afven »Tapinoma lukt].

Maxillerna aro med sina basalstycken fasta vid de af

Meineet s. k. strupplatarne, tvanne smala, trekantiga i midt-

linien sammanstotande chitinskifvor framfor strupens kant.

Cardo utgores af ett fran den bredare, starkt chitiniserade ba-

sen liastigt afsmalnande stycke, som i sin niistan rakt in&t

midtellinien riktade anda ar bredt och utplattadt och i midten

svagt chitiniseradt isynnerhet hos Myrmicider, der detta parti

gor intrycket af en i en ram utspand membran.

I framre kanten af basalstyckets bredare del iir maxillens

stipes inledad medels ett litet tappformigt utskott.

Stipes utgores af ett starkt chitiniseradt, oregelbundet tra-

pezformadt stycke, som medels ofvannamnda lilla tappformiga

utskott leder mot cardo. Den yttre eller undre sidan ar kon-

vex, temligen slat och besatt med nftgra borst. 1 dess spets

sitter maxillarpalpen omedelbart inledad i sjelfva stipes utan

n&got formedlande squama. Maxillarpalpen ar oftast temligen

lang, sex-ledad; sallan mycket kort och blott tva-ledad, sasom

hos Anerc/ates''). Sista leden ar vanligen den liingsta. Den
iir forsedd med saviil korta bar som l&nga och styfva borst

men saknar den hos en del andra insekter forekommande »kan-

sel-ytan» (palpariet).

Pa inre eller ofre sidan af stipes iiro tuggstyckena (nialae)

fastade.

Af tuggstyckena ar det inre det minsta. Det iir fiistadt

ungefiir vid stammens midtlinie och doljes, da mundelarne be-

') Till och med en-ledade maxillarpalper forekomma, sasom t. ex. hos
Ponera.
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traktas fran undre sidan, till storsta delen af stipes och det

yttre tuggstycket. Det ar vanligen blott vid basen svagt chi-

tiniseiadt men forofrigt membranost och bar vid sin fria kant

nagra langa borst eller en rad af korta, n&got bakatriktade

tiinder.

Det yttre tuggstycket ar saval betydligt storre, som star-

kare chitiniseradt an det inre. Man urskiljer dera trenne huf-

vuddelar. En fran stipes nedanfor inre tuggstyckets faste ut-

gS,ende basaldel, en mellanflik och en ytterflik. Pa samtliga

forefinnas, sarskildt pa deras fria kanter, mer eller mindre re-

gelbundna rader af borst eller tiinder, pa de tviinne senare

derjemte oregelbundet spridda Iftnga borst. Pa de mellersta

har Meinert dessutom hos F. rufa funnit en rad af starka

chitinror, genom hvart och ett af hvilka »sees en kort Hud-
vorte at stikke frem.» Han tror sig ha sett nerver intrada i

dessa och anser dem mojligeu vara smakorgan.

Niira maxillernas fastepunkter p& strup-plfttarne mynna pa

dessas undre kant talrika utforingsgangar for strupkd,rtlarna

{strubekjertlerne Meineet). Dessa bilda en kortelmassa pa hvar-

dera sidan, belilgen strax bakom strupplaten. Hvardera ut-

gores af talrika, runda, fran hvarandra fria celler, som mynna
genom hvar sin utforingsgang. De visa en viss likhet med
labialkortlarne och aro liksom dessa omslutna af en tunn ge-

mensam membran.

Pa labium urskiljer man 3:ne hufvuddelar:

Suhmentum {Hagestcetten Meinert), ett framfor maxillernas

cardines belaget, oftast halfmanformigt chitinstycke med kon-

vex bakre kant och mer eller mindre konkaverad framkant.

Hos Camponotus ar konkaveringen foga djup och stycket der-

for jemforelsevis stort, skoldformadt, men hos de fiesta andra

iir halfmanformen forherskande. Mycket smalt samt djupt

urbugtadt iir detta parti isynnerhet hos en del Myrmicider

samt hos Tapinoma. Det ligger harvid med sin hufvuddel

langt fr&n mentum, mot hvilket det blott striicker sina framat-

riktade skiingllngar och med hvilket det forofrigt ofverallt iir

forenadt genom ett liga,ment

Mentum, som bildar underlappens mellersta och storsta

paiti iir ett pa undre sidans midt mycket starkt chitiniseradt

stycke. Detta midtparti iir oftast skarpt afsatt fran sidode-

larne och af vexlande form, vanlio-en framtill naarot bredare och

bakat afsraalnande, isynnerhet hos Myrmicider; hos Tapinoma
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iir deremot mentum nastan rektanguliirt, beroende derpa att

midtpartiet niistan omiirkligt ofvergar i sidopartiet utan att

vara i nagon pafallande grad starkare chitiniseradt. De tun-

nare och vekare sidopartien boja sig med sina kanter nagot

uppat och i deras friimre horn finnes pa hvardera sidan en ur-

bugtning i hvilken de 1—4-ledade labialpalperna ha sina

fasten. Till hakans sidodelar och fiista i dessas uppatbojda

bakhorn sluta sig ett par smala och platta, vinkelformigt bojda

chitinstycken, som stracka sig uppat pa sidorna om den pa

ofre sidan af mentum, bakom den egentliga tungan och bi-

tungorna belagna, upphojda veka och membranosa bakre af-

delningen af tungan, som af Meinert kallas »Tungeklappeti»

och hvars stod de bilda. »Tungeklappens» yta ilr besatt med
talrika sma, uppat- och bakat-riktade borst, som aio storre och

starkare chitiniserade pa dess friimre, niirmast tungan belagna

del. Pa sin vertikalt mot tungan nedstigande del har den en

chagrin-artad struktur. Pa de bada friimre, sidohornen ser man
en tat, gi'upp af storre iippat- och nagot framat-riktade, star-

kare chitiniserade borst. En dylik grupp af bakatriktade borst

finnes hos Tapinoma dessutom pa hvardera sidan om midt-

linien vid den ofre och bortre kanten. Anordningen af borsten

saval pa tungan som pa ^Tungeklappen» visar att de ha till

iindamal att upptaga (tungans klolikt krokta har) och fortleda till

munhalan fodoamnena. Den egentliga tungan ar ett vid framre

och ofre delen af mentum fastadt, omvandt skalformigt, mycket

vekt och rorligt parti, hvars bekladande membran pa den kon-

vexa ofre ytan ar tatt besatt med klolikt tillbakakrokta taggar

i tata, regelbundna tvarrader. Tungans ofre kontur kroker sig

nedat och slutligen i spetsen nagot bakat. Storst aro tag-

' game vid tungans bas; de aftaga derefter i storlek framat, sa

att de vid spetsen arc mycket smft. Den skalformiga tungans

fria kanter ilro nsigot inatbojda; i sjelfva spetsen ar tungans

kant forsedd med en liten inskarning, pa omse sidor om hvil-

ken en liten flik ar afsatt. Hvardera af dessa flikar bar en

liten svagt chitiniserad, borstbarande skifva {Tungepladerne

Meinert). Pramfor spetsen af mentum finnes vid tungans bas,

pa dess undre sida ett litet chitinstycke af vexlande form

{Tungestcetten Meinert); det ar oftast forsedt med styfva, fram-

atriktade borst. Strax pS, sidorna om detta striicker sig at

sidorna och upp^t, ett bagformigt bojdt, tunt chitinstycke,

stodjande tungans bakre vagg pa hvars ofre del Meinert funnit
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liknande »smakpapiller» som de vid beskrifningen af maxil-

lernas tuggstycken omnamnda. Hos Camponotus har jag liings

tungans bakre kant funnit en rad af 18 sma papiller samt

derunder ungefiir pa midten en gi'upp af 17 liknande. I alia

papiller ses nerver efter en ganglios ansvallning andas. Lik-

nande papiller liar jag lios Tapinoma funnit pa tungans ofre

och bakre kant der de bilda tviinne parallela rader.

Bitungorna^) (paraglossae) aro oftast veka och membra-

nosa, framat afsmalnande bihang, som stracka sig fran »Tunge-

klappen» framat och nedat utmed tungans spets. Spetsen ar

nftgot utdragen och bar ett borst, hvarjemte smilrre, svaga

taggar finnas spridda ofver deras hela yta. Nara basen bara

de pa ofre sidan en kamlik rad af mycket styfva och trub-

biga, tatt st&ende tander af hvilka de friimre aro mycket

langa. Hos Anergates aro bitungorna synnerligeu stora och

starkt chitiniserade samt besatta med styfva borst, oaktadt

mundelarne forofrigt aro mycket svagt utbildade, sa att t. ex.

submentum och os hyoideum (Tungestwtten Meinektj aro mem-
branosa och ej visa antydan till chitinisering.

Meinert soker vid sin beskrifning af lahium homologisera

dess delar med maxillernas p& ett siitt, soin forefaller mig

oriktigt. S&lunda betraktar han blott hakans sidodelar sftsom

homologa med maxillernas stammar, da likval hela mentum

torde kunna betraktas sasom uppkommen genom tviinne ur-

sprungligen skilda labial-stammars sammansmiiltning, pa samma

satt som forhallandet tydligast visar sig hos orthopterer.

Vidare betraktar han de niimnda, »Tungeklappen» stodande,

vinkelformigt bojda chitinstyckena sAsom homologa med maxil-

lernas cardines {Haengsel Meinert) samt bitungorna och tun-

gan respektive motsvarande maxillernas inre och yttre tugg-.

stycken. Cardines torde val dock, att doma af laget och jem-

forelse med forhallandet hos Orthoptererna, finna ett riktigare

homologon i submentum {Hagestcetten Meinert) i hvilket fall

de ofvannamnda vinkelformigt bojda chitinstyckena torde jemte

tunga och bitungor fa inrangeras bland med maxillernas tugg-

stycken homologa delar.

Bakom basen af den egentliga tungan mynna med en ge-

mensam utforingsg^ng tviinne i framre delen af thorax pa tar-

mens sidor belagna kortlar, jiroilioraccdkortlarne {Brystspyttehjert-

') Jag har funnit bitungorna storre hos F. nifa an hvad Meinerts af-

bildning auger.
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lerne Meinert). Dessa utgoras hvardera af tvanne grupper aflanga

kortelsiickar, hvilkas tvanne utforingsganger snart forena sig

till en enda; denna senare ar hos Camponotus och Formica

blasformigt utvidgad till ett slags reservoir, hvilken saknas hos

Myrmiciderna. Utforingsgdngen forenar sig derpfi, strax bakom
hufvudet under matstiupen med den fr&n motsatta sidans kor-

tel till den for bada kortlarne gemensamma utforingsgangen,

som genom nervsvalgringen under svalget forloper fram till

tungan. Meinert klagar ofver svarigheten att f& nagon fore-

stallning om dessa kfirtlars histologiska byggnad'), nagot som

iifven jag fatt rona. Nigra tydliga granser for kortelsiickarnas

epithelceller bar jag ej knnnat urskilja, bvaremot jag liksom

Meinert sett talrika kiirnor, hvarjemte jag iakttagit den redan

af honom omnilmnda tracheliknande fina tvarstrimningen pa

utforingsgangarne, hvilken fortsattes pa de blasformiga ut-

vidgningarne och iinda ut till mynningen.

Jag kan ej underlata att p&peka den ofverensstammelse

som rMer mellan dessa kortlar och larvernas spinnkortlar, en

ofverensstammelse som stracker sig saval till kortlarnes lage

som deras allmanna form och forgreningssiitt, utforingsg&n-

garnes tvarstrimning, deras utvidgning hos nagra former, samt

slutligen deras forening under matstrupen strax bakom huf-

vudet till en gemensam under matstrupen forlopande utforings-

gang, som mynnar pa underliippen. Hos nyss forpuppade In-

divider har jag funnit spinnkortlarne annu ha nagot sa nar

sin vanliga form, ehuru de, ifall larven spunnit kokong, be-

tydligt minskat sin volym i jemforelse med forhallandet fore

inspinningen. .Da jag ej i detta hanseende tindersokt nagra

senare puppstadier, v&gar jag ej med bestiimdhet uttala mig

om spinnkortlarnes deflnitiva ode men hiller for ytterst sanno-

likt att det just ar dessa som hos imago qvarsta i form af

prothoracalkortlar.

Thorax iir hos o^ och $ bildad pa samma satt som hos

ofriga steklar [undantag fran denna regel bildar blott 6 af

Formicoxenus n. b. bland de svenska arterna (se vidare kap. om
konskaraktiirer)] . Den utgores- salunda icke blott af de tre rygg-

styckena pronotum, mesonotum och metanotum med sina mot-

svarande sternalstycken, utan mesonotum visar en sammansatt-

ning af flere genom suturer fran hvarandra skilda stycken.

Pronotum utgores hos hanar och honor af ett smalt bygelfor-

1) 1. c. aid. 18.



61HANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:0 18. 15

migt stycke, som ofvan mer eller mindre betackes af mesono-

tum och som med sina nedat riktade andar sluter sig till

prosternum. Det star ej i nagot direkt saraband med hufvudet

utan artikulationen dermed formedlas genom prosternum. Hos

arbetarne iir pronotum starkt utveckladt och intager ungefar

friimre tredjedelen af notum. Det ar starkt hvalfdt och utgor

bredaste partiet af thorax samt betackes ej till nagon del af

mesonotum fran hvilket det afskiljes genom en mer eller mindre

tydlig sutur, hvilken dock stundom kan alldeles saknas.

Mesonotum utgores hos cf och $ typiskt af det egentliga nie-

sonotuui, som bildar framre och storre delen af mesonotum,

vidare de bada sidoflikarne samt scutellum och postscutellum,

Sidoflikarne iiro trekantiga, mellan det egentliga mesonotum,

scutellum och framvingarnes bas belagna stycken, hvilka stun-

dom, sasom hos Camponotus, genom en smal brygga iiro for-

enade pa ryggsidan framfor scutellum. Scutellum kallas det

starkt hvalfda parti som bildar thoracalryggen strax bakom

egentliga mesonotum. Scutellum nedskickar utskott p& sidorna

af thorax mellan sidoflikarne och postscutellum samt visar pa

sidorna en baka,t och nagot uppat liktad intryckning for upp-

tagande af de hoplagda framvingarnes inre kant. Den omedel-

bart bakom scutellum beliigna postscutellum utgores af ett

smalt bygelformigt stycke, hvars dorsalsida iir starkt konvex

och hvars- pa sidorna af thorax nedlopande skilnglingar dela

sig i tviinne grenar, hvilka omsluta bakvingarnes insertions-

stiillen. Framvingarne iiro insererade mellan egentliga mesono-

tum, sidoflikarne och scapulae eller ofre delarne af mesoster-

num. Hos arbetarne samt hos hanen af Formicoxenns aro de

olika delarne af mesonotum sammansmiilta till ett enda stycke,

som i regeln blott intager ryggens midt och saknar sidofor-

liingningar (undantag bildar t. ex .si. Camponotus).

Metanotum utgores af ett enda stycke och visar en mycket

vexlande form. Det iir iin starkt hvalfdt, koniskt eller buckelfor-

madt, iin iir det starkt sammantryokt fran sidorna och bildar en

smal kviilfd rygg. Stundom iir det kubiskt, med skarpa fram-

st&ende horn och kanter och visar da (siirskildt hos myrmiciderna)

en ofre, dorsal s. k. basalyta till skilnad fran den snedt nedat och

bakat sluttande ytan. Bakhornen af basalytan iiro ofta hos

myrmicider taggformigt utdragna.

Prosternum utgores af tviinne i midten genom en sutur

forenade skifvor, i hvilkas bakre, utskurna del frambenens
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hoftpannor aro belagna. Sidokanterna af dessa skifvor iiro

uppM bojda i spetsig vinkel mot liufvuddelen och artikulera

med sidokanterna af prosternum.

Mesosternum utgores af tviinne i midten sammanvuxna

stycken, hvilka i bakre iindan visa utskiirningar for mellanbe-

nenens lioftpannor. Dessa skifvor boja sig upp pa sidorna af

thorax (bos hanar och honor till storre del an bos arbetarne)

och till deras uppvikta delar sluta sig framtill och upptill skulder-

styckena, «capMto, hvilka dock ej kunna urskiljas bos arbetarne, der

mesosternum ofta sammanviixer med mesonotum till ett stycke.

Metasternum utgores likaledes af tviinne i midten sam-

manvuxna stycken, hvilka i bakre kanten biira ledhalor for det

sista benparet. De uppvikta kanter med hvilka metasternum

striicker sig snedt fram^t och uppat pa sidorna af thorax aro

sammanvuxna med metanotum, fran hvilket det skiljeS genom

en vanligen mycket otydlig intryckning eller sutur. Till framre

och ofre andarne af dessa uppvikta sidoflikar sluter sig p§.

bvardera sidan ett med det mesosternala scapula homologt

sidostycke, belaget strax under bakvingarnes insertionsstallen.

Hos arbetarne aro vanligen de u.ppvikta sidodelarne af me-

tasternum ytterst otydligt skilda fran metanotum, likasom iifven

nagra metasternala scapulae ej kunna urskiljas.

I metathorax befinna sig pS bvardera sidan metathoracalkort-

larne, hvilka forst omniimnas af Meineet (1. c. sid. 22). Dessa

ha ej varit foremal for nagon niirmare undersokning af mig.

Jag har blott sett dem hos ? af Lasius fuliginosus, der de

enligt Meinert na sin st6rs;ta iitbildning. Strax ofvanfor bak-

hofterna ser man hos denna art en grund grop, skyddad af

atskilliga borst. I denna grop mynnar en i metathorax pa

bvardera sidan beliigen grupp af stora fria kortelceller. Dessa

kortlar saknas hos ? och 6 af samma art. Hos t. ex. L. flavus

finnas de enligt Meineet hos alia tre konen och mynna bar i

en temligen stor fyrkantig grop. Hos i^ormica-arterna ersattas

groparne af tvarstalda springor, hvilkas framre kant ar besatt

med tata bar och l&nga borst.

I regeln ar thorax forsedd med 3me stigmata, hvilka ge-

nombryta sidodelarne af respektive meta-, meso- och pronotum.

Det senare, som hos en del former saknas, har ofta sitt liige

under bakre kanj;en af pronotum och ar derfore svart att upp^

tiicka. Metasternalstigmat ar ofta iSngstrackt och springfor-

migt (sa t. ex. hos Camponotus).
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Benen aro vanligen temligen jemnsmala. Trochanter ar

1-ledad. Tibian ar i sin nedre anda pS, inre sidan forsedd

med en mot densamma ledande sporre. Denna sporre ar pa

f'rambenen alltid riktad nedftt, pS, den mot forsta tarsleden.

vanda sidan kamformig, krokt. Pft de tvanne bakre ben-

paren knnna sporrarne ocksS, vara kamformiga men de kunna

iifven vara enkla eller med borst glest cell allsidigt besatta

taggar eller ock kunna de alldcles saknas. Som det framre

benparets sporrar nastan konstant arc kamformiga ^), sk afses,

da i systematiska arbeten karaktiirer heratas frftn sporrarne,

blott de tvanne bakre benparens.

Tarserna aro alltid 5-ledade; -l:sta leden ar l&ng; det

framsta benparets ar pa inre sidan nara basen konkaverad

cell besatt med en kamformig rad af tiinder liknande spor-

rens men belagna litet iiingre ned. Mellanrummet mellan

sporren och den kamformiga delen af forsta tarsalleden an-

vandes vid den bos myrorna ofta upprepade putsningspro-

cessen att lemna passage for de putsade kroppsdelarne, an-

tennerna och de bakre benen, hvilka derunder medelst de

nyssnamnda kammarne befrias fran dam och andra fororenin-

gar. De tvenne bakre benparens tarser sakna denna konka-

vitet p^ l:sta leden och anvandas heller ej pa det satt som
frambenen vid putsningen.

Sista tarsalleden ar forsedd med enkla starka klor, mellan

hvilka, stodd af en chitinos stodjeapparat, en af flere lober

samraansatt s. k. hiiftfllk utg&r' Denna iir vanligen kortare

Jin halfva klon och ar hos hanarne betydligt starkare ut-

vecklad.

Vingar finnas blott hos hanar och honor; dock saknas

vingar stundom hos hanarne {Anergates och Formicoxenus).

De hos andra hymeuopterer ofver fram-vingarnes bas befintliga

tackfjiillen {tegulae) saknas hos myrorna. Vingarnes byggnad ar

densamma hos bS,de hanar och honor, hvarfore de frftn vingarne

hemtade karaktiirer som i det foljande tillaggas de senare,

afven afse de forra. Som endast franivingarne erbjnda syste-

matiskt vigtiga skiljaktigheter anser jag ofverflodigt att hiir

lemna n&gon beskrifning pa bakvingarne.

Foljande fyra nerver utga fr&n framvingarnes bas:

') Blott hos (5 af si. Anergates liar jag funnit enkla sporrar pa framsta
benparet.

2
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1.) costa marginalis, som foljer vingens framre kant anda

till spetsen

;

2) costa scapularis, som forloper nastan parallelt med den

foregaende, narmar sig densamrna strax utom vingens

midt, der den forenar sig med marginalnerven till bil-

dande af det morkare fiirgade vingmdrlcet (stigma) ocli

sedermera fortloper i forbindelse med marginalnerven i

vingens framkant;

3). costa media, som fore vingens midt delar sig i tvanne

divergerande grenar, af hvilka den framre (d5 vingen

tJinkes utspand), costa hasalis, vanligen iir vinkligt bojd

och forenar sig med costa scapularis, hvaremot den

bakre forloper i sned riktning ned&t vingens bakre

kant, der den strax fore sitt slut afger en gren, som

loper utat, nastan parallelt med bakre kanten;

4) costa interna, som forloper nastan parallelt med vingens

bakre kant, vid hvars midt den utloper, afger framat en

gren, som forenar sig med costa media.

Fran midten af costa hasalis utgar en for systematiken

vigtig langsnerv, costa cubitalis, hvilken under sitt forlopp

mot vingspetsen delar sig i tviinne grenar, af hvilka den

framre niira vingens spets narmar sig eller forenar sig med
costa marginalis, hvaremot den bakre narmar sig eller utloper

i vingens kant nedanfor vingspetsen.

Fran vingmarket utg&r bakftt en tviirnerv, costa transversa,

som forenar sig antingen med costa cubitalis eller med dess

framre gren, hvilken den stundom kan ofverskrida for att

afven forena sig med bakre grenen. Costa transversa kan

stundom vara delad i tvanne grenar, som d& pa skilda stallen

foiena sig med cubitalnerven (sa t. ex. hos Formica).

En annan tviirnerv, costa recurrens, utg&r fr&n costa cubi-

talis och forenar sig med bakre grenen af costa m,edia. Costa

recurrens kan stundom saknas (sdsom hos Camponotus).

De mellan vingens nerver befintliga cellerna, vid hvilka

man i systematiken faster afseende aro foljande:

cellula radialis, belagen mellan costa marginalis, ving-

market, costa transversa och costa cubitalis eller blott dess

yttre gren; radialcellen sages vara sluten, da framre grenen

af costa cubitalis forenar sig med costa marginalis;

cellula cuhitcdis I, som alltid finnes, ar belagen mellan

costa scapidaris, costa basalis, costa cubitalis samt costa trans-
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versa. Dk costa transversa forenar sig med yttre grenen af

costa cubitalis, deltager afven denna gren i forsta cubitalcellens

begriinsning;

cellula cubitalis II finnes blott i det fall att costa trans-

versa, ef'ter att hafva ofverskridit cubitalnervens frarave gren,

forenar sig afven med den bakre. 2:dra cubitalcellen be-

gransas da af cubitalnervens bada grenar samt costa trans-

versa
;

cellula discoidalis, som saknas p§. samma gang sora costa

recurrens, begriinsas utom af denna nerv ai' costa basalis, costa

cubitalis samt bakre grenen af costa media.

Abdomen iir bos hanarne sammansatt af sju segment, bos

honor och arbetare af blott sex. Forsta segmentet hos Cam-

ponotidce och DoUchoderidce eller de tva forsta hos Myrmicidm

aro afsnorda fran de ofriga och ombildade till den s. k. pe-

tiolus, hvars leder aro mycket smalare an de foljande seg-

menten, hvilka tillsammans bilda abdomen i inskriinkt be-

markelse. Formedlande mellan Myrmicidm och de andra

tvanne underfamiljerna och antagligen representerande det

for myrmiciderna ursprungligare forhallandet i fraga om bild-

ningen af petiolus star fam. Poneridce, af hvilken annu ingen

representant blifvit funnen inom Sverige. Hos denna senare

familj iir 2:dra segmentet i sin bakre kant mer eller mindre

hopdraget, dock iir det ej sa reduceradt till sin storlek som
hos myrmiciderna och riiknas ej heller hos Poneriderna sk-

som tillhorande petiolus. Hos myrmicidslilgtet Anergates iiro

petiolarlederna foga dilFerentierade fran abdomens ofriga seg-

ment. Hos Cam,ponotidm sir petiolarleden pa ofre sidan ut-

dragen i ett storre eller mindre, vanligen framifrSn och bak&t

hoptryckt utskott, det s. k. petiolarfjdllet. Hos myrmiciderna

iiro petiolarlederna knutlika och sakna petiolarfjiiU, hvartill

man dock stundom ser en antydan i en konisk upphojning

pfi. forsta leden. Denna led iir forofrigt vanligen cylindrisk

och mindre iin den 2:dra leden. Undre sidan iir oftast ut-

rnstad med ett nedat och fram&t riktadt utskott, hvilket ge-

nom att vid abdomens framatkrokning stoda mot metasterniim

forekommer en alltfor stark bojning af kroppen. Samma roll

spelar den koniska upphojningen pS, forsta petiolarleden gent-

emot metanotum. Hos Camponotidce, som ha viil utveckladt

petiolarfjiiU, iiro abdomens rorelser uppit och at sidorna

mycket inskriinkta. Hos Tapinoma deremot, hvars petiolar-



20 G. ADLEKZ, SVENSKA MYROK OCH DERAS LEFNADSFORHALLANDEN.

fjall ar ytterst obetydligt, besitter abdomen en stor rorlighet

i alia riktningar. S2, iir iifven forh&Uandet hos myror med
tvaledad petiolus, myrmioiderna.

Abdomen i inskrankt bemarkelse iir aflAng eller oval,

siillan konkaverad pa ofre sidan (hos J af Anergates^). Seg-

menten aro af vexlande storlek; de friimre arc vanligen de

storsta; hos m3,nga, isynnerhet hos myrmicider, betiicker

forsta segmentet nastan fullstandigt de foljande. Sista seg-

mentets bukskena, den s. k. ventralplattan, hypopygium ar van-

ligen halfcirkelformad; men hos c5 af Tapinoma iir den djupt

utskuren i midten, Hos J och ^ af Camponotidce bilda epi-

pygium och hypopygium tillsammans abdomens koniska spets.

Kloakoppningen ar liten, riind, omgifven af en krets af platta

hftr och sir belagen i sjelfva spetsen af abdomen. Alia 5

segmenten aro synliga dk abdomon betrakta's ofvanifran. Hos

$ och ^ af Tapinoma deremot tiro blott 4 segment synliga,

da abdomen betraktas ofvanifran. Sista segmentet iir helt

och hallet doldt under det 4:de. Pygidium iir riktadt fram^t

och nedat eller rakt nedat. Kloakoppningen iir stor, i form

af en transversell springa och iir ej omgifven af nagra h&r.

Dessa olikheter i abdomens byggnad iiro af systematisk vigt,

eniir de sammanfalla med skiljaktigheter i giftapparatens bild-

ning, pa grund af hvilka den gamla gruppen Pormicidce af

FoREL delas i tvanne underfamiljer, jemnstalda med underf.

Myrmicidce.

De yttre hanliga generationsorganen utgoras af till form

och storlek varierande chitinlameller i abdomens spets. Man
urskiljer ^):

1) tdckfjdllen (les ecailles Foeel), vanligen niistan halcirkel-

formade, pa yttre sidan starkt konvexa, p& inre sidan

konkava valvler, som, en p3, hvardera sidan, orasluta de

') Denna konkavering, som utgores af en langsgaende midtelfara, star

i samband med ovariernas anordning samt abdomens oerhorda ut-

vidgningsform aga.

^) De at forfattarne s. k. penicilU, som plaga anses tillhora den yttre
genitalbevapningen, anser jag ej kunna hanforas dit, dels till foljd
af deras lage sasom bihang till den under epipygium ofvanfor anal-
oppningen fastade lilla rudimentara ryggskenan, dels emedan de
saknas hos Anergates, som eljes har syunerligea starkt utveoklad ge-
nitalbevapning, hvadan det forefaller mig sannolikt att penicilli sakna
all betydelse for kopulationsakten. Jag har omnamnt dem i samband
med analoppningen hos hanarne.
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ofriga under epipygium och andtarmens mynning belagna

genitalvalvlernas bas.

2) yttre genitalvalvlerna, hvilkas bas ar fastad pa tiickfiallens

inre sida, iiro af mycket vexlande form. De aro knif-

formade, trianguliira eller staiformade samt biira stundora

pS, inre sidan ett likaledes chitiniseradt bihang. Spetsarne

iiro besatta med spridda borst.

3) mellersta genitalvalvlerna, som iiio de minsta, motsvaras

af en fordjupning pa de inre bladens yttersida. De iiro

af vexlande form, vanligen trapezieformade och pa inre

sidan forsedda med ett snedt inat riktadt utskott. Den
trubbiga spetsen ar ofta nedatkrokt och besatt med
spridda borst; stundom ser man pS, dem liknande nerv-

iindningar som pa de foljande;

4) inre genitalvalvlerna iiro mindre starkt chitiniserade an

de forutniimnde; de aro stundom till och med niistan

membranosa. PS. yttre sidan iiro de forsedda med en

framtill i en mot tiickfjiillen stodande spets utlopande

liingsg&ende kam, som under sig kan upptaga de mellersta

lamellerna. Spetsarne iiro ofta nedat krokta och besatta

med smfi, papiller, i hvilka man vid starkare forstoring

ser starka nerver andas med en liten ansviilning. Inre

och undre kanten iir skarpt s&gtandad med framS,t och

nedat riktade tiinder (se vidare si. Anergates).

Stickapparaten och derrned homologa delar.

Myrmicidernas gadd ofverensstiimmer i sin bildning med
andra aculeaters. Den utgores s&lunda af bihangsstycken till

de tviinne niistsista, jamte det sista till en kloak instjelpta

segmenten (larvens ll:te och 12:te bSlsegment). Man ur-

skiljer a densamma samma delar, som ing& i t. ex. getin-

garnes och biens gadd. Salunda finner man tviinne vid ba-

sen b&gformigt utatbojda, l&nga och spetsiga fran ll:te segm.

hiirstammande stickborst, hvilka forlopa i en af tviinne sam-

manvuxna smala chitinstycken bildad rdnna, hvars fria ba-

saldelar likaledes iiro bSgformigt utbojda och ett stycke at-

folja stickborstens utbojda del. Pk sidorna omslutes riinnan

af sUdorna med tillhorande aflSnga och qvadratiska skifvor,

hvarjemte, enligt Dewitz, tillkommer annu ett litet chitin-

stycke {der Winkel, Dewitz) medelst hvilket stickborstens
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basala iindar leda mot den qvadratiska skifvan. Utom stick-

borsten leda de till stickappaiaten horande delarne sitt ur-

sprung fran 12 balsegmentet hos larverna. Det ingar ej i

min plan att leinna nagon detaljerad skildring af stickappa-

iaten, enar den redan blifvit utforligt behandlad af Dewitz^).

Jag vill blott anmarka att det chitinstycke som i ofverens-

stammelse med den af tyska zoologer antagna terminologien

af Dewitz benarrines Winkel, s&vidt jag kan finna hos de af

mig undersokta myrorna samt hos getingarne, icke ar n^got

sjelfstandigt chitinstycke utan sammanvuxet med eller kanske

riktigare uttryckt bildande stickborstens bas.

Dolichoderidernas gadd ofverensstiimraer med myrmici-

dernas, ehuru den, atminstone hos Tapinoma, ar liten och

svag.

Camponotiderna ansagos forr af Meineet och Forel all-

deles sakna gadd. Dewitz har i sitt ofvanciterade arbete pS-

visat den morfologiska motsvarigheten mellan de sma till

storsta delen vid kloakens hud fastvuxna sma chitinpartien

hos Formica rufa med den viil utvecklade gadden hos Myr-

mica, Typhlopone samt i allmanhet hymenoptera aculeata^^.

Hos Camponotiderna i allmanhet liksom hos F. rufa tiro med
undantag af stickborsten samtliga de till stickapparaten horande

delarne fastvuxna vid kloakvaggen och bidraga att stoda gift-

bl&sans mynning. Dessutom aro sa.val rannan som slidan

mycket korta men vid sin bas sa breda att stickborsten i

stallet for att sasom hos myrmicidcrna viinda sina spetsar

rakt bakat i stallet vanda dem snedt inkt midtlinien. Stick-

borsten ha bibehallit sin frihet men ha forandrats sk till stor-

lek som form, i det de betydligt afkortats samt i stallet for

den hos Myrmicidcrna vanliga varjliknande spetsiga formen

blifvit mera trinda och andas med en kolflik ansvallning. Sa

hos Camponotus och Formica; hos iasiws har jag funnit stick-

borsten mera platta, nastan jemnbreda och mycket svagt

chitiniserade.

Saval Dewitz som Forel ^) framhalla att det ej lyckats

dem finna n&gra ofvergSngsformer i frSga om gaddens bild-

') Ueier Ban und Entmicltelung des Stachels der Ameisen (Zeitschr. f.

wiss. Zool. Bd. XXVIII, s. 527.

^) EhuTU jag bar tyckt mig finna att bans afbildningar ej i alia detaljer

aro riktiga har jag har ej tillfalle att inga pa nagon kritik vare sig

af dem eller bans tolkningar.

') Der Giftapparat und die Analdriisen der Ameisen (Zeitscbr. f. wiss.

Zool. Bd. XXX, suppl. s. 28).
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niDg. Sarskildt har den senare forfattaren i dettai hiinseende

undersokt Dolichoderidae men utan annat resultat an att dessa

gadd lika vida som Myrmicidernas och Poneridernas skiljer

sig frSn Gamponotidernas. I samband harmed vill jag fram-

h^Ua den egendomliga beskafFenhet jag funnit hos gadden

af Anergates, hvarvid uttrycket gadd dock blir om mojligt

iinnvi mera oberattigadt iin hos Camponotiderna. Afven hos

Anergates ser man den korta riinnan vid basen ha en betyd-

lig bredd; stickborsten iiro fuUkomligt rudimentara, i det foga

mer iin deras ofversta basaldel aterstS,r. Dock aro de korta

inStriktade spetsarne ej trubbiga, sasom hos Camponotiderna.

Dessutom ha saval riinnan som siidan underg&tt samma,n-

viixningar pa ett satt som gor det omojligt att vid den flyk-

tiga imdersokning, jag underkastat detta organ, '^terfinna deras

ursprungliga delar. Om nSgon ofvergangsform till Gampo-
notidernas kan naturligtvis ej vara frSga; jag har endast velat

fasta uppmarksamheten pS, detta organs ytterst rudimentara

skick hos denna myra. Tomognathus har en stark gadd af

vanlig Myrmicid-typ, hvilket jag omnamner enar, sS,vidt jag

kiinner, denna siillsynta form forut ej varit forem&l for nagon

anatomisk undersokning.

Dewitz betraktar^) pS, grund af sina undersokningar

stickapparatens rudimentiira skick hos F. rufa icke s&som

foljd af en reduktionsprocess utan sasom ursprungligt sta-

dium, hiintydande pft stamformen for aeuleaterna. Detta fore-

faller egendomligt, eniir Gamponotiderna i alia andra af-

seenden iiro de mest specialiserade bland myrorna, af hvilka

samtliga de ofriga underfamiljerna iiro utrustade med en med
Myrmicidernas ofverensstiimmande gadd. Sv^rligen kan man
tanka sig att en s& komplicerad apparat utbildats blott for

att bilda stod for de muskier som inverka p& giftbl&sans ut-

foringsgaiig. Sv&rt skulle afven blifva att forklara de fria

och fuuktionslosa, l&t vara trubbiga, men dock tydligen med
stickborst homologa chitinstafvarne. Dewitz pSvisar visser-

ligen att muskulaturen ar belt annorlunda och tjenar belt

andra syften an p^ den utvecklade gadden; men dylika om-

vandlingsprocesser aro ju ej siillsynta foreteelser. Myrornas

stamformer m^ste man soka bland solitiira arter. Men alia

solitiira aculeater (Stminstone de nu lefvande) iiro i likhet

") 1. c. 8. 551.
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tned de liigre gnipperna bland inyrorna utrustade med en

med dessas ofverensstammande gadd. Naranda uttalande af

Dewiz torde derfor fa betraktas, sasom ett hugskott, hvilket

sannolikt ej af denne sjelf langre forsvaras.

JferTsystemet.

Af myrornas nervsystem bar ofre svalggangliet eller

Ajernaru blifvit omsorgsfullt undersokt och beskrifven af flere

forfattare alltifrS,n Treviranns^) intill senaste tid. Med ban-

visande till literaturen ofver detta amne ansei^jag mig sa

mycket mindre bora ingS i nS,gon detaljerad skildring af detta

komplicerade organ som jag sjelf intet nytt bar att tilliigga.

Jag inskriinker mig derfor bar till att pSpeka, det struk-

turen af myrbjernan ingaliuida befunnits sa allenastdende som

de iildre forfattarne ausSgo, eniir de nyare undersokningarne

adagalagt, att i bufvuddrag samma organisation tillkommer ej

blott ofriga aculeater utan, sSsom Grabek p4visat betraffande

Locusta och Flogel betraiFande Blatta, till och med lagt i

utvecklingsserien stSende insekter. Den starkare utbildningen

hos de sociala bymenoptererna af de af forfattarne med ra&nga

olika benilmningar betecknade {Pilzhutformige Gehilde, ge-

stielte Korper, Lappen mit Windungen, radial gestreifte Scheiben

DujARBiN, Becker Letdig, Marhwiilste Dietl, Becher Flogel)

pa bjernans bakre parti for blotta ogonen framtriidande bild-

ningarue ha redan af Dujaedin stalts i samband med de so-

ciala steklarnes ojemforligt utvecklade intelligens, bvadan

han betraktat de namnda bildningarne sSsom intelligensens

organ, sSsom thjernvindningar^. Han bar iifven i en tabell

meddelat jemforande berakningar ofver forbSllandet hos nigra

insektfer mellan kroppens och hjernans volym a ena sidan

samt mellan kroppens och de sdsom »hjernvindningar» be-

ie Bd. V.
Dujabdin: Memoirs stir le systeme nerveux des inseotes (Ann. dea
sciences nat. 3. s6r. Zool. 1850, p. 195 ff.).

Letdig: Handluch der vergl. Anat. Bd. I, s. 232.

RaBL-Rx'ickhaed: Das Gehirit der ^»seise (Eeichekts AroMv f. Anat.
u. Physiol. 1875. s. 480).

DiBTL: Organisation des Arthropodengehirns (Zeitschr. f. wlss. Zool.

Bd, .XXVII, s. 488).

B. Brandt: Vergl. anat. Tlntersuch. iiber das Nervensyst. der Hy-
menopteren. (Horsa Soc. ent. rossicse. T. V. p. 31).

Flogel: Ueler den einheitl. Bau des Gehirns in den verschiedenen

Ins.-Ordn. (Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXX, suppl. 556).
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tecknade bildningarnes 4 den andra. Han kommer dervid

till det resultat, att dessa bildningars volym hos myran iir

relativt storre an hos biet och de ofriga undersokta insek-

terna, men att. hos biet hela hjevnan ar proportionsvis storst.

Flogel tycks vara af en annan mening. Enligt Hans upp-

gift skuUe de ifr&gavarande bildningarne hos sdval bin och

humlor som isynneihet hos getingar vara relativt starkare

utbildade an hos myrorna. Flogel bestrider Leydigs Ssigt

att de skuUe stS, i nSgot forhMlande till ocellerna och upp-

gifver gent emot denne, att ocellernas nerver ej ntgfi, »aus

den Bechern» utan forlopa forbi dein och leda sitt ursprung

t'vkn hjernans inre.

Enligt Flogel skuUe hjernans struktur vara nSgot olika

hos hanar och honor genteraot arbetarne; ban omnamner
dock tillsvidare oj, hvari olikheten bestir.

Gangliekedjan bar blifvit beskrifven blott hos nSgra f^

former och hogst ofuUstandigt. Sa meddelar (enligt uppgift

af E. Bhandt) L. Dufouk en beskrifning af nervsystemet hos

L. niger. Denna har jag sjelf ej haft tillfiille att se, men
enligt Brandt inskrauker Dufour sina undersokningar ofver

Hymenopterernas nervsystem till abdominalganglierna. Fokel

beskrifver^) nervsystemet hos Camponotus ligniperdus $ och

^ samt lemnar iifven en afbildning af den senares. Deremot

har ban ej utstrackt sina undersokningar af hanens nervsystem

langre an till hjerngangliet, cm hvilket han forofrigt blott

sager att det iir mindre an honans och arbetarens. Mot bans

afbildning skuUe forofrigt kunna anmarkas att den gifver en

oriktig forestallning om abdominalgangliernas liige, i det

sista gangliet blifvit placeradt niira abdomens spets. Forofrigt

forefinnas afven nSgra andra oriktigheter, till hvilka jag sedan

skall aterkomma. E. Brandt har i sina talrika arbeten ofver

insekternas nervsystem iifven meddelat nagra uppgifter om
myrornas^). Bland det undersokta materialet uppriiknar han

8 Camponotider, 3 Myrmicider samt 1 Dorylid, hos hvilka han

undersokt nervsystemet dels af alia tre konen, dels af ett-

dera eller af tva, samt hos tre iifven larvernas nervsystem jemte

nervsystemets metamorfos. De uppgifter, han emellertid pS,grund

afniimnda undersokningar lemnar, iiro, hvad myrorna betriiffar,

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 123.

^) Vergleichend-anatomische Untersuchnngen iiber das Nervensystem der
Symenopteren (Horos Societatis Entomologicce Rossicoe. T. XV, 1879).
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inycket torftiga ocli delvisoriktiga, likasom afven hansframstall-

ning af nervsystemets inetamorfos hos i^ormica rw/a maste be-

traktas sasom ofuUstandig, enar den begynner ined ett redan

Idngt framskridet larvstadium och alls icke angifver under

livilket stadium forandringarne forsiggft. Hans figurer fram-

stalla blott isolerade nervsystem utan uppgift om gangliernas

naturliga lage.

De undersokningar, jag anstalt ofver nervsystemet, om-

fatta endast svenska former, hvarfor det torde visa sig, att

de familjekaraktarer, jag pa grund af dessa undersokningar

framstalt, ej ega absolut giltighet. DS, de emellertid ga ut

p& att iinnu raera an forut niirma JJolichoderiderna till Mz/r-

miciderna, tvanne grupper hvilkas nara frandskap rojer sig i

sftval cardialapparatens som giftapparatens byggnad, sa torde

en stor grad af sannolikhet finnas for att samma karaktarer,

som jag funnit gemcnsamma for Myrmiciderna och Doliclio-

deridernas enda svenska representant, Tapinoma, vid mera

omfattande undersokningar befinnas galla for hela den sist-

niiranda gruppen.

Undre svalggangliet betiickes, ofvanifr&n sedt, nilstan fuU-

stiindigt af det ofre och utsander fram^t trenne nervpar, nem-

ligen till mandibler, maxiller och labium. Nervparet till la-

bium utg&r deremnt enligt Brandts uppgift frdn svalggang-

liernas kommissurer.

Alia de svenska forraerna ha hos alia tre konen tre

skilda thoracalganglier skyddade af chitinutskott fr&n brost-

platarne och placerade p& ett afstdnd fr&n hvarandra mot-

svarande benparens. Prothoracalgangliet ligger salunda langt

skildt fran de tvanne ofriga, mellan hvilka kommissurerna

iiro mycket korta. Pro- och mesothoracalganglierna aro un-

gefar lika stora. Storst ar metathoracalgangliet. Samtliga

afgifva pS sidorna hvar sitt starka nervpar for extremiteterna.

Flygmusklerna iunerveras af ett frSn kommissurerna mellan

pro- och mesothoracalgangliet, narmare det sistniimnda, snedt

framat utg&ende nervpar. Sasom Foeel uppgifver, leda dessa

nervers trSdar visserligen till hufvudsaklig del sitt ursprung

ivkn det sistnamnda gangliet, men prothoracalgangliet bidrager

dervid afven, s&sora jag funnit, med omkring en fjerdedel.

Dessa nerver iiro naturligtvis starkast hos hanar och honor,

men de saknas dock ej, s&som Forel uppgifver, hos arbe-

tarne. Atminstone har jag funnit dem, ehuru mycket svaga
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och utg^ende nftgot narmare mesotliocacalgangliet, hos de af

mig undersokta Camponotus- och i^OT-mt'ca-arbetarne. Liknande
fastan svagare nervpar utgk fran f'ramre kanten af pro- och

mesotlwracalganglierna samt fran bakre sidan af metathoracal-

gangliet. Detta senare afgifver dessutom ett parallelt med
kommissurerna till petiolus gSende nervpar.

Under det de framre thoracalganglierna ha hvardera blott

ett par centra, har metathoracalgangliet tre par dylika och

raaste s&ledes antagas ha uppstatt genom sammansmaltning

af trenne, ett antagande soin afven bekraftas af utvecklings-

historien.

Kommissurerna mellan thoracalganglierna forlopa temligen

skilda fran hvarandra. Mellan metathoracalgangliet och pe-

tiolargangliet aro de deremot betydligt narmade, vanligtvis

liggande omedelbart intill hvarandra.

Abdomens forsta ganglion ar petiolargangliet. Detta

ligger hos Campontoider och hos Tapinoma i bakre delen af

petiolarleden. Hos Myrmicider ligger det pS samma stalle i

l:sta petiolarleden. Det ar temligen litet och smalare an de

ofriga abdominalganglierna. Dess nervpar innerverar det

nastfoljande abdominalsegmentet. Hos hanen af Tetramorium

caespiUim utgSr detta nervpar ej direkt fran l:sta petiolar-

gangliet utan fr&n kommissurerna mellan de b&da petiolar-

ganglierna. Dessa kommissurer arc forenade till strax framom
raidten, der de afgifva det niimnda nervparet, hvarefter de

forlopa tatt intill hvarandra men sjelfstandiga.

De tvanne foljande abdominalganglierna aro alltid be-

lagna pa gransen mellan 2:dra och 3:dje samt mellan 3:dje

och 4:de segmenten (l:sta petiolarleden dervid raknad sasotn

abdomens l:sta segment). Fokel uppgifver att 2:dra petio-

larleden hos Myrmicider skuUe sakna ganglion. Jag har dock

hos alia svenska Myrmicider funnit ett sadant vid denna leds

bakre kant. De bSda niimnda ganglierna utsiinda hvar sitt

nervpar till det bakom hvarje ganglion belagna segmentet.

Grenar afgifvas fr&n dessa nerver b&da framdt och bak&t pa

-ventralsidan, och hufvudstaramen bojer sig derefter upp&t

for att forgrena sig pa segmentets ryggskena.

Den ofriga delen af gangliekedjan vexlar alltefter konet

och grupperna, och man skonjer i dessa olikheter samma ten-

dens till nervsystemets forenkling eller, om man sil vill, kon-

centration, som spftras sftviil vid jemforelse mellan de lagre



28 G. ADLERZ, SVENSKA MYKOU OCH DEEAS LEFNADSFORHALLANDEN.

och hogre insektgruppernas nervsystem som i samma organ-

systems utveckling hos hvarje enskild individ.

Hos Camponotidae finnas hos alia tre konen 4 abdominal-

ganglier (petiolargangliet har, liksom ofverallt, raknadt sasom

det l:sta). Sista abdominalgangliet ar det storsta och iir bil-

dadt genom saramansmiiltning af Here, under det de ofriga

iiro enkla. Hos hanar och honor iir det belaget pa framre

kanten af 5:te segmentets bukskena. Hos arbetarue deremot,

hos hvilka kommissurerna, som f'orena det med nastforeg&ende

ganglion, aro betydligt kortare, ar det belaget ungefar pa

4;de segmentets midt. Hos hanarne ar detta ganglion till

formen triangulart med spetsen framatriktad. Hos honor och

arbetare af Camponotus, Formica och Polyergus iir det till-

spetsadt bade framit och bakftt. Hos de tva sistniimnda

slagtena iiro, isynne'rhet hos arbetarne, kommissurerna till

niist foregaende ganglion mycket korta och tjocka, sa att

blott en liten obetydlig rundad oppning htir skiljer dem. Hos

honor och arbetare af Lasius sluter sig det rundade sista

abdominalgangliet omedelbart intill vagina, som hiir striicker

sig fram mot 5:te segmentets friimre kant. Detta liige bildar

en ofvergang till forhSllandet inom foljande underfamiljer,

der sista abdominalgangliet har flyttat^) sig upp pS, friimre delen

af vagina, mellan iiggledarnes tuber. Afven hos Formica

fusca och rufibarhis sluter sig detta ganglion niirmare intill

vagina iin hos sliigtets ofriga arter.

FrAn sista abdominalgangliet utgS. minst 4 par nerver,

af hvilka ett par, iindnerverna, utgar fran gangliets bakre

kant, tiitt intill midtlinien. Detta nervpar, som hos Formica,

Polyergus och Camponotus begynner s&som en tjock och hos

Camponotus temligen Idng oparig nerv, gdr hos honor och ar-

betare mellan bada iiggledarne upp ofver receptaculum semi-

nis till mynningen af rectum. Hos hanarne utga dessa ner-

ver iifvenledes fran midtpunkten af gangliets bakre kant. Pa

samma siitt uta&r hos honor och arbetare af Lasius detta

nervpar pii sidorna om midtpunkten af gangliets bakre kant

och begynner hiir liksom hos hanarne med tvanne skilda

rotter. Fran den ofvanniimnda opariga iindnerven hos Cam-

ponotus, Formica och Polyergus utgrenar dessutom ett annat

') Uttrycket ar oegentligt, enar ombildningen i sjelfva verket torde ha
foisiggatt i motsatt riktnlng. Se not. 2 a uasta sida.



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND. 11. N:0 18. 29

nervpar, hvilket forloper ofver vagina och pa sidorna om re-

ceptaculum seminis samt inneiverar giftapparaten och kloaken.

Motsvarande nerver utga lios Lasius frftn det hiir breda

gangliets bakre horn. Hos hanarne aro de motsvarande ner-

verna mycket starka och intriida med sin hufvudstam i penis.

Fr&n gangliets sidor utga tvanne nervpar, det ena framom

gangliets midt, det andra naia dess bakre anda. Bada for-

lopa under iiggledarne och vagina saint innervera respektive

5:te och 6:te segmenten.

Hos Tapinoma har honan och arbetaren 4 abdominal-

ganglier, af hvilka det sista ar belaget mellan aggledarnes

tuber ofvanpa vagina, som hiir liksom hos Myrmiciderna

striicker sig fram till 5:te segmentcts frarare kant. Detta

ganglion ar genom en insnorning nSgot framom midten deladt

i tvanne afdelningar, af hvilka den bakre, i sin bortre kant

bredare, ligger halt och hallet i det namnda laget och nar

nastan bort till receptaculum seminis; den framre afdelningen

stracker sig med ett jiakformigt utskott ned utmed framre

vaggen af vagina. Fran spetsen af detta utskott utgar ett

under vagina forlopande nervpar, och ett annat dylikt utg&r

fran framre hornen af denna afdelning. Fran bakre afdel-

ningens bakre horn utga tvanne nervpar, af hvilka det mel-

lersta forloper ofver recept. seminis, det andra pa sidorna

derom. Hvar dessa nerver jindas har jag ej kunuat utrona,

enar mitt material var bristfiilligt konserveradt. Hanen har

blott tre abdominalganglier, det minsta antal som jag funnit

hos n^gra myror. Hans sista abdorainalganglion liknar Cam-

panotidernas i sin trianguJara, baktill bredare form. Jag har

sett tre nervpar utg& derifr&n, men sannolikt finnas flera.

Hos Myrmicidernas honor och arbetare har sista abdorai-

nalgangliet samma liige ') som hos Tapinoma, d. v. s. pa framre

delen af vagina, mellan de bSda aggledarne.

Hos $ och y af de fiesta Myrmicider nemligen Myrmica,

Zieptothorax, Tetramorium, Formicoxenus och Tomognatlms finnas

5 abdominalganglier, i det sista abdominalgangliet blifvit de-

ladt^) i tvanne genom korta kommissurer forenade ganglier. I

') En afveu i Sverige antraffad myrmicid, Solenopsis, har jag ej haft

tillfalle att undersoka, hvarfor jag i den foljande beskrifningen ej

knnnat vid densamma fasta nagot afseende.
') Uttrvoket deladt ar naturligtvis oegentligt, enar Myrmicidernas gang-

liekedja stannat pa ett ursprungligare, raindre concentreradt stadium.
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detta fall utga friln det bortre, mellan iiggledame befintliga

gangliet blott tre nervpar samt frftn det narmast foregSende ett

dylikt. Hos Anergates ha kommissurerna mellan dessa gang-

lier forsvunnit, sa att hos detta slagte egentligen blott 4 abdo-

minalganglier finnas, om ock det sista genom en stark in-

snorning synes deladt i tvanne, fran hvilka nerverna utgS, i

den forut angifna ordningen. Sista gangliet ar hos Tetra-

morium smalt och langstriickt, hos de ofriga bredare och i

den breda bakre kanten tvarskuret eller rundadt. Hanarne inom

denna underfamilj torde alia ha blott 4 abdominalganglier

afven d& honor och arbetare ha f'em. Hos Anergates ar

detta ganglion synnerligen stort, af en egendomlig sexkantig,

baktill smalare form, under det hos de ofriga, utom Tetra-

morium, gangliet iir bredast i sin bakre kant. Hos den arbe-

tareliknande hanen af Formicoxenus iir sista gangliet afsnordt

i 3 afdelningar, af hvilka den friimsta iir mycket liten.

Det sympatiska nervsystemet utgores, s&som hos andra Hy-

menopterer (enl. Brandt^) af ett med tvilnne kommissurer

frS,n svalgringen forenadt frontalganglion med en derifran ut-

lopande nervus recurrens, som p& matstrupens ofre sida visar

nagra ganglionara ansviillningar. Dessutom finnes itminstone

ett par p^ bada sidor om oesophagus strax bakom svalget

befintliga svalgganglier (af Meineet afbildade under namn af

corpora incerta). Enligt Brandt skiille hos alia flymenopte-

rer finnas 2 par dylika, hvilket jag ej betviflar vara fallet

afven hos myrorna, ehuru det ej lyckats mig att fa se mer

iin det ena paret. Slutligen ser man vid friimre kanten af

hvarje ganglion i bukgangliekedjan, mellan kommissurerna

ett litet rundadt sympathiskt ganglion, fran hvilket fina nerv-

tr&dar utga. Dessa ganglier sik genom ett mycket kort skaft

i forbindelse med det niirbeliigna bukgangliet. Deremot har

jag funnit ett Iftngskaftadt dylikt mellan de pro- och meso-

thoracalganglierna forenande kommissurerna, med sitt skaft

fastadt vid det forra gangliets bakre kant och utsandande 2

par nerver. Brandt omnamner sig iifven hos Apider och Ve-

spider ha funnit ett sympathiskt ganglion tiitt intill midten

Jag har nodgats anvanda detta uttryok, enar jag i min beakrifning

utgatt fran de hogst utvecklade, Camponotiderna. Afven laget af

sista abdominalgangllet mellan aggledarne torde vara det for myr-
familjen urspmngligare, ty jag har aterfunnit det hos saval getingar

som Atskilliga aculeater.

') Das nervensyst. der Hymenopt, s. 44-.
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af mesothoracalgangliet. Spridda sympatiska gangliei- af

mera oregelbunden form finnas afven pa basen af de fr^n

bukganglierna utg&ende sidonerverna.

I«'itringskanalen
:

'

Munhalan slutes framtill af ett pa undre sidan af labium

i dess bakre kant fastadt hudveek af ungefar samma allmanna

form som labium sjelft. Delta hudveek, epiphMynx, aom med
sina uppbojda och svagt chitiniserade sidokanter stracker sig

nSgot litet utom sidorna af labium, stoder sig med bakre

delen af sjimma kanter mot de forut omnamnda utsprangen

frftn undre och bakre hornen af labium. Det ofvergar bakat

i svalgets tak. Pa sidorna och framtill ar epipharynw riat-

maskigt af uppbojda chitinlister; pa dess midt finnes en grund

grop, der cuticulan bar en nigot chagrinartad struktur, och

pS, bSda sidor derom ser man en grupp af langa tilltryckta

borst, som med sina nagot uppbojda spetsar konvergera mot

en bojd, i forh&Uande till kroppsaxeln tvarstald linia. ' Bak-

om dessa borstgrupper ser man forst spridda, framatriktade

borst, hvilka sk smaningom ofverga till kamlika smS, chitin-

fjiill med utat munoppningen riktade tander; liingre bak^t

ordna sig dessa fjall i tata regelbundna tvarrader.

Epipharynx ofvergSr bakat och pa sidorna i hypopJiarynx

som bildar fortsiittningen af svalgets golf. Dess ofre kontur

ar narmast svalget nagot bagbojd och dess yta ar p& denna

del forsedd med en massa sm^ cuticularfortjockningar, hvilka

framtill utgoras af otandade sma fjall, som bakat ofvergft i

spridda men i rader ordnade storre, tandade fjall samt slut-

ligen narmast svalget i smala sammanhangande kamlika chi-

tinlister med langa, fina tander. Samtliga dessa ofvannamnda

fjall vanda, liksom de fiesta pa epipharynx, sina spetsar ut&t

munoppningen, hvarfor deras f'unktion med all sannolikhet

ar den att hindra fasta foremals intrangande i svalget.

Hypopharynx ofvergar framtill i en under detsamma in-

stjelpt rymlig sack, munsdcken^), med en genomskinlig struk-

turlos vagg. I motsats till den ofriga delen af munhalan

saknar munsacken siirskild muskulatur. Innehallet i mun-

') Uetta organ ha myrorna gemensamt med getingar, hos hvilka Brants (t.

d. Hoeven en de Vriese: Tijdschr. v. nat. Geschied. en Pbys. 8 D. p.

71 fE.) som upptackt det, kallar det lijmholte.
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sacken har Meinekt funnit utgoras af en morkbrun formlos

massa. Han anser ej, s&sotn Brants siiger vara fallet med
getingar, att munsacken lios myrorna skuUe spela nagon

roll vid tillredningen af n^got slags »kittv for bobyggnaden.

Hans asigt i detta fall grundar sig hufvudsakligen devpS

att, med undantag af Zasiws /"u/z^wosms, ingen af vara'inhemska

myror bygger bon, der dylikt siMth skulle behofva komraa till

anvandning. Enligt bans &sigt skulle nmnsiicken deremot

atminstone delvis, orn icke hufvudsakligast, anviindas sSsom

ett slags reservoir for hemforande af fodoamnen at larverna.

Haremot vill jag invanda, att det ar alldeles p&tagligt att

krafvan och ej munsacken spelar denna senare roll; forofrigt

har jag hos Camponotus, hos Lasius fuliginosus samt i allman-

het hos sadana arter, som bygga i mer eller mindre murket

tra, oftast funnit raunsiicken fyld af trafragment och jordpar-

tiklar, hos Lasius fuliginosus blandade med en morkbrun

vatska. Denna vatska kan, sasom Meinert pfivisar, ej aotagas

hiirflyta frfln de kring munsacken befintliga cell-lagren, utan

sannolikt fran n&gra af kortlarne.

Munsackens mynning sir belagen omedelbart bakom den

bakre afdelningen af tungan (Tungeklappen Meineet). Detta

parti, som af Meinert anses utgcira en fortsattning af hypo-

pharynx, har jag trott mig snarare bora beskrifva bland mun-

delarne, dels derfor att det stodes af till labium horande chi-

tinlister och dels derfor att borsten pa dess yta i likhet med
de pS, tungan iiro riktade bakat i iindamal att fortleda fodo-

amnen in i munhalan, da deremot de pa saval epi- som hypo-

pharyna; befintliga cuticularbildningarne viinda sina spetsar

fram&t for att hindra fasta forem&ls intrangande i svalget.

Bakom epi- och liypopharynx oppnar sig svalget, som bil-

dar en bred men nedtryckt ing&ng till matstrupen. Dess tak

bildas af en tunn och genomskinlig membran, pa hvars ofrc

sida en del af svalgets rorelsemiiskler iiro fiistade. PS sidorna

stodes svalget af tvanne chitinlister, svalglisterna, hvilka pa

undre sidan framtill samt till storre eller mindre del af sin

striickning bakat siro forenade af svalg-skifvan {Svalgpladen

Meineet). Svalglisterna aro bojda sft att svalgets storsta bredd

befinner sig vid mynningen. Derefter uiirma sig svalglisterna

hvarandra och mellan dem bSda finnes pa, detta stiille pa

svalgets forofrigt membranosa tak ett mer eller mindre chi-

tiniseradt stycke (tydligt i ogonen fallande hos t. ex. Cam-
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ponotus, Myrmica och Tapinoma) vid hvars bredare kant manga
sma muskier iiro fastade. Svalglisterna boja sig derefter mer
eller mindre starkt ut fran hvarandra for att snart &ter kon-

vergera. Ofre kanterna aro pa midten invikta, i bakre andan
utvikta, hvarjemte de utlopa sasom sjelfstandiga, utplattade,

divergerande utskott (Bilister Meineet). Svalgskifvan ar lios

Tapinoma och Myrmicider endast obetydligt chitiniserad.

I svalget utmynua flere redan af Meckel, Meinert m. 11.

forfattare beskrifna kortlar. De storsta af dessa aro hjess-

kortlarne (Issekjertlerne Meinert). Dessa stracka sig upp ofver

ofre svalggangliet och utgoras af tvenne grupper af gulfar-

gade, tradlikt forgrenade, mycket vida kortelror, hvilka grup-

per med hvar sin utforingsgang mynna pa hvar sin sida af

svalget, under bilisternas bakre, utplattade del. Kortlarnes

oftast gula farg anser Meinert harrora frftn kortelcellernas

och karnornas bristning, hvarvid de gula smakiirnorna skulle

frigoras och liigga sig intill kortlarnes tunica propria. Kor-

telroren gora vid stark forstoring intrycket af tvanne .i hvar-

andra inskjutna ror af olika kaliber, tunica propria och intima,

raellan hvilka man ser tydliga,' stora och platta epithelceller.

Svalgkortlarne omnamuas af Meinert, som papekar att

svalgskifvan hos F. rufa ar genomborrad af atskilliga cirkel-

runda hal, som tillslutas af en tunn membran, i hvars midt

ett fint ror, utforingsgangen for en enkel, fri, under svalg-

skifvan befintlig kortellcell mynnar. Dylika papilliknande

hal pa svalgskifvan har jag till ett antal af mer an 100 sett

hos Camponotus ligniperdus, men till foljd af muskulaturens

tathet pa svalgskifvans undre yta lyckades det mig ej att

frampreparera nagra kortelceller.

Lahialkortlarne (^Laebekjertlerne Meinert) aro vanligen

temligen stora, hvi-taktiga pa sidorna och under svalgets friimre

del belagna kortelmassor. De utgoras af talrika oftast runda

och fria sma kortelceller, hvilkas utforingsgangar forena sig

i en gemensam tjock och chitiniserad utforingsgang (Behol-

deren Meinert), hvilken, en pa hvardera sidan, oppnar sig vid

svalgets mynning, vid fiistet for epipharynx. Hos Tapinoma

har jag funnit dessa kortlar vara mindre och belagna nastan

halt och ballet under svalget. Kortelcellerna iiro hilr fa men
forelsevis stora och ligga mera tatt sammanslutna har iin hos

t. ex. Camponotus och Formica. Afven hos Myrmica aro dessa

kortlar jemforelsevis mindre an hos Camponotiderna. Bnligt

3
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Meinert iiro samtliga kortelcellerna omgifna af en gemen-

sam mycket tunn membran, hvilken jag ej lyckats fk se.

Matstrupen foiloper temligen jemnsmal genom bakhuf-

vudet samt genom thorax och petiolus, bakom hvilken den i

abdomen plotsHgt vidgar sig till en ryinlig hrdfva (^Maven

Meineet, le jabot Foeel). Muskulaturen ar p8, matstrupen

visserligen svag men tydlig och ntgores af ett yttre langd-

muskellager samt ett inre ringmuskellager. Enligt Meineet

skulle krafvan sakna hvarje sp&r till muskulatur. Jag har

dock, sarskildt p& dess framre halft f'unnit starka lager af

saval langd- som ringmuskler af betydligt grofre beskafFenhet

an pa matstrupen. Denna senare ar i tomt tillst&nd mycket
starkt veckad liksom iifven matstrupen, och badas cuti-

cula iir mycket tatt och fint oregelbundet skrynklig, till foljd

hvaraf matstrupen och krafvan kunna utvidgas betydligt.

Meinerts beniimniug pS, krafvan iir foga exakt, da detta parti

fungerar, sasom sedermera skall visas, uteslutande sSsom en

reservoir for fodoiimnen.

Den foljande afdelningen af tarmkanalen, formagen, pro-

ventriculus, {Pylorus Meineet, le gesier Foeel) torde med af-

seende pfi. sitt liige och sin fysiologiska furktion lampligen

kunna betecknas sasom cdrdial-apparat. Foeel har noggrant

beskrifvit ') denna del af niiringskanalen, hvilken lemnar

mycket viirdefulla karaktarer vid siirskiljandet af underfamil-

jerna.

Man urskiljer a cardialapparaten hos Camponotiderna fol-

jande hufvuddelar:

Kalken (le calice Foeel), den kulformiga delen (la houle

Foeel), det cylindriska midtpartiet (la partie moyenne ou cylin-

drique Foeel) samt det knoppformigapartiet (le bouton^O'KEi,).

For framstiiUningens tydlighet torde det vara andamals-

enligt att borja med beskrifningen af midtpartiet. Detta iir

ett liingre eller kortare, smalt rorformigt parti med tunn och

sliit inre cuticula samt ett temligen svagt yttre lager af fina

ringmuskler. Bakftt striicker sig detta parti till foljande tarm-

afdelning, chylus-magen (Vestomac Foeel), men muskelbeliigg-

ningen iir hiirvid den enda af dess viifnader, som fortsiitter

sig i magens. Cuticulan med dess matrix genomborrar dere-

mot magens viigg och bildar dervid i denna friimre del en

') Anatomie de gesier des Fourmis (Etudes Myrmecologiques en 1878).
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kBoppformig fortsattning af cardialapparateus cylindriska midt-

parti. Det iir denna fortsattning, som afPoKEL kallas ?e &o?/io?i.

Vid spetsen af denna bojer sig s&val cuticulan sora dess

matrix plotsligt tillbaka, och beklader hnoppen utvandigt lik-

som vore dess yttersta del krangd tillbaka ofver den fore-

g&ende. Denna ofver hnoppen tlllbakakrangda cuticula upp-.

hor vid dess bas i stallet for att fortsatta sig pa magens inre

vagg, som saknar cutiqularbqkladnad. Betydelsen af denna

egendomliga anordning bar blifvit mig klar forst sedan jag

undersokt tarmkanalen bos larverna med dess egendomliga

af magens cuticula bildade exkrementsdck, som i sin framre,

smala iinda omfattar knoppen med den ofver densamma till-

bakavikta cuticulan (se sid. 62).

Framre iindan af cardial-apparatens cylindriska parti ut-

vidgas plotsligt till bildningen af den hulformiga delen (la

'boule). Denna del, som ar homolog med den hos atskilliga

andra insekter under beniimningen tuggmage bekanta bild-

ningen, iir cardialapparateus vigtigaste del och saknas aldrig,

hvilket deremot kan vara fallet med de ofriga partien med
undantag af den i magen insankta knoppformiga delen. La
boule liknar till formen nagot en melon och visar cuticular-

fortjockningar i form af 4 stycken langsgaende ribbor (les

cotes Forel). Dessa ribbor striicka sig utftt fran hornen af

denna tarmafdelnings pfi, tviirsnitt nastan qvadratiska lumen

och aro sjelfva nara sin tjocka yttre kant forsedda med ett

trdngt langsgaende lumen, som genom en smal, liings utmed

ribbans konvexa inre sida gftende springa stftr i forbindelse

med sjelfva tarmens. Vid framre andan at la boule, samman-

drager sig ftter tarmens lumen och kan fullstandigt afsparras

genom 4 i midten sammanstotande 3-kantiga cutictilarfortjock-

ningar (les valvules Fokel), fortsiittningar af de nyssnamnda

ribborna. De i kors stiilda springer, som atskilja dem, aro

fortsiittniugar af ribbornas lumen. Starka lager af s^viil ring-

formiga som langsgaende muskier for oppnandet och slutan-

det af dessa klaffar fasta sig p& och omgifva utvandigt nyss-

beskrifua kulformiga del af cardialapparaten. Till denna

seuare sluter sig framfor klaffarne cardialapparatens friimsta

del, kalhen (le calice Forel). Denna utgor en utvidgning af

tarmens lumen, och dess viiggar stodas af 4 fr^n klaffarne

framat divergerande chitinlister (les sepales Porel). Dessa

lister aro ej fortsiittningar af hvar sin klaff, men klaffarne
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deltaga tva och tvk i bildningen af hvarje list. Hvarje list

motsvarar s&lunda en ribba i la boule, och liksom dessa ribbor

aro de afven forsedda med ett langsgaende lumen som genom

en smal springa langs inre kanten star i forbindelse med
tarmens. Den mellan listerna befintliga delen af cuticulan

ar fint skrynklig samt ar mellan de fyra listerna instjelpt i

form af lika manga liingsg&ende, i kalkens midt sammansto-

tande veck. Den konkavitet som pa kalkens yttre sida mot-

svarar hvart och ett af dessa veck intages af 4 langsgaende

muskier, som tjena till att vidga kalkens h&lighet, under det

derutanfor befintliga, vid chitinlisterna fasta, miiktiga ring-

muskier tjena till att sammandraga, den. Kalkens lumen kom-

municerar framtill med krafvans, och dk bada dessa rum iiro

fylda af naringssaft maste en sammandragning af kalkens

starka ringmuskler dstadkomma en kraftigare uppstotning af

fodoamnena vid larvernas eller kamraternas matande an hvad

ensamt krafvans jemforelsevis svaga muskelbelaggning kan

avagabringa.

Hos Camponotus iiro kalken och cardialapparatens mid-

telparti langa och smala. Kalkens chitinlister aro raka och

breda. Hos Polyergus, Formica och Lasius ar cardialapparaten

mycket kortare och tjockare men liknar for ofrigt den hos Cam-

2'Onotus. Hos DoUchoderidae ar kalken i sin framre del bojd

utat och tillbaka (calice reflechi Foeel), men hos den svenska

representanten for denna underfamilj, Tapinoma, ar denna del

af cardialapparaten rudimentar, med otydliga lister. Laboule

itr bred och saknar utvandigt hopsnorning vid klaffarne. Mid-

telpartiet ar mycket kort.

Hos Myrmicidae (med undantag af det hogst afvikande

slagtet Cryptocerus) saknas kalken och midtelpartiet. La boule.

ar langstrackt och beliigen iinda intill magen samt ofvergar

omedelbart i cardialapparatens bakre knoppformiga del. Den
ar utvandigt knappast antydd ^'enom n%on insnorning och

dess lumen iir blott foga vidgadt. Valvlerna aro mycket

langstrackta och den tarmdel, som omsluter dem, bildar till-

sammans med la boule ett cylindriskt ror.

For ofriga detaljer betriiffande cardialapparaten hiinvisar

jag till FoRELS ofvan citerade arbete.

Magtarmen (^Duodenum MEiNEET,re«to?wac Foeel) ar den an-

senligaste delen af tarmkanalen och bildar en mer eller mindre

aflSng sack, hvars lumen ar den enda del af tarmen, som saknar
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cuticularbekladnad. Dess epithel utgores af mycket stora,

platta, oregelbundetformade celler; en stor mangd fett finnes in-

mangdt i epithelet och beklader afven ofta i ett tjockt cell-

lager tarmens yttre, hvarigenom tarmvaggen f&r en hvit farg.

Ofta beklader epithelet ej likformigt magtarmens vagg utan

kan saknas pa storre eller mindre dclar deraf, i hvilket fall

det vanligen qvarst&r vid den friimre och den bakre andan.

Muskulaturen bildar ett glest nat utomkring tunica propria

och utgores af fina cirkulara muskeltradar samt derutanfor

belagna langsgaende.

Den efter magtarmen foljande tarmafdelningen (Krum-
larmen Meinekt) kallar jag i brist pa battre beniimning enligt

vedertaget bruk tunntarmen, ett namn som skuUe kunna vara

berattigadt, om Letdigs formodan, att pn del af de malpi-

ghiska karlen afsondra galla, skulle bekriiftas. Denna del af

tarmen iir smal och cylindrisk med tjocka vaggar. Cuti-

culan ar lagd i mycket stora liingdveck; epithelets celler aro

hiir rimdade och mindre an i magtarmen. Tunntarmen om-

gifves af temligen starka muskellager, ett inre med cirkulara

och ett "yttre med langsgaende muskeltradar. Strax vid tunn-

tarmens borjan mynna de malpighiska karlen, hvilka af Mei-

nekt felaktigt uppgifvas mynna i bakre delen af magtarmen.

Lika litet som Meinekt bar jag funnit n&gon intima begransa

deras lumen. De aro temligen langa och deras antal vexlar,

s&som det tyckes, hufvudsakligen efter kroppsstorleken. Sa

har jag hos Camponotus $ funnit 20, hos F. rufa ^ 20, hos

Polyergua ^ 14, hos. Lasius flavus och niger ^ 8—10, hos Ta-

pinoma $ 12, hos Anergates j 8, hos Leptothoraa; tuberum 9
6, hos Formicoxenus 9 6, hos Tomognathus ^ 6.

Tunntarmen sauker sig med ett litet knoppformigt stycke

in i den foljande -tarmafdelningen, <^'ocfcta«nen. Denna ar en

rymlig sack, hvars inre cuticula iir fint rynkig; vaggen saknar

epithellager, men mellan tunica propria och intima ser man
nagra egendomliga 'aflanga eller runda kroppar (Tarmvorter

Meinekt), hvilka mojligen torde vara homologa med urectal-

kdrtlarne» hos en del andra insekter. De utgoras af en grupp

epithelceller, omslutna af en fast men genomskinlig kapsel,

i hvilken atskilliga tracheer ses intriinga. Hos alia svenska

Camponotider har jag funnit sex dylika tarmvartor spridda

ofyer hela tjocktarmen, hos alia MyrmicideT Walt tre,\i&\d,^'a&

nara tjocktarmens framre anda. De aro hos Myrmiciderna
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dock jemforelsevis storre. Hos Topwioma bar jag funnit tarm-

vartorna forhalla sig sasom hos Myrmiciderna, men huruvida

tre-talet skulle vara karaktaristiskt afven for ofriga Dolicho-

deridae kan jag af brist pa undersokningsmaterial ej afgora;

dock bailer jag det for sannolikt p& grund af den stora ofver-

ensstjimmelse de tvanne sistnamnda underfamiljerna i allman-

het visa. Muskulaturen bildar pa tjocktarmen ett glesmaskigt

niit, i det de cirkulara muskeltradarne korsas af spridda,

utanfor belagna, langsgaende. Tjocktarmen drager sig i bakre

iindan tillsammans till bildandet af en mycket kort, rak med
starka miiskellager forsedd dndtarm. Hos honor ocb arbe-

tare mynnar tarmen jemte giftkorteln ocb vagina i den ge-

nom. sista abdominalsegmentens instjelpning uppkomna hloa-

ken. Hos banarne deremot, bvilka sakna kloak, blir and-

tarmen nara sin mynning nagot nedplattad, hvarjemte den

tilltager i bredd mot mynningen, som bildar en bred bori-

zontel springa. Omedelbart ofvanfor analoppningen befinner

sig en, under epipygium fiistad liten halfcirkelformad mem-
branos ocb rudimentar ryggskena (8:de abdominalsegmentet?),

hvilken pa hvardera sidan om analoppningen ar forsedd med
ett fr^n bredare bas afsmalnande samt derefter mot spetsen

ater bredare, plattadt ocb bakfttriktadt, cbitiniseradt ocb borst-

biirande bibang [stylus Meineet). Det ar dessa bihang som
af ofriga forfattare under namn &i penicilli beskrifvas i sam-

band med de banliga kopulationsorganen, till bvilka jag dock

af forut anforda skal ej anser dem kunna biinforas. Hos
bonan af Anergates bildar andtarmen en rorformig fortsiitt-

ning, som striicker sig fritt genom kloaken ocb med sin spets

nar ut till dennas mynning.

Generationskiirtlariie. (Taf. II ooh V.)

De inre banliga generationsorganen utgoras af tvanne i

kroppens midtlinia ofvanfor tarmen i 3-'dje abdominalsegmentet

belagna, af ett gemensamt peritonealholje omslutna testiklar,

i bvilka talrika tracbt^knippen intranga. Hvardera af dessa

bildas af ett vexlande antal siidesafsondrande sackar, utstra-

lande frSn spetsen af sadesledaren. Hos nyklackta individer

ser man annu blott en klubbformig utvidgning af sadesleda-

rens spets; men vid konsmognaden bli spermsackarne

stora ocb tydliga, bvarvid den omholjande membranen
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uttanjes sa att den slutligen ej kan urskiljas. Hos Cam-

ponotidae aro de talrika, hos Camp, ligniperdus bar jag

riiknat 17, hos F. sanguinea 21 i hvardera testis'*^) men
smahvre; hos Myrmicidae torde i allmiinhet blott 3 finnas

;

men de iiro hiir i stiillet mycket tjocka. Spermatozoerna aro

ti-adforraiga, efter doden i den nagot tjockare framandan

bojda i form af en rund ogla, hviiket ger dem utseende af

Att vara forsedda med stort hufvud.

Sddesledarne utga i borjan bakit men kroka sig snart

ater ogleformigt framat. Denna ofre del af sadesledarne ar

innesluten i den b&da testes gemensamt omholjande mem-
branen. Sadesledarcie kroka sig efter uttradet ur denna mem-
bran nedat samt strax derefter b'akat under de stora siides-

blasorna, i hvilka de inmynna pa dessas undre och inre sida

bakom midten, Nagon afsnorning af siidesledarnes nedre del

sadan Meineet afbildar och beskrifver (sid. 28) har jag ej

iakttagit och tror mig kunna pastS, att den ej existerar.

Sadesblasorna, som aro belagna p& siddrna och under

tarmeus bakre halft, aro mycket stora, ovala, med yttre kon-

turen konvex, den inre antingen konvex, rak eller konkave-

rad, det senareoftast hos Myrmicidae. Hos Camponotiderna iiro,

s&som redan Meineet papekar, sadesblasorna langre och sma-

lare samt bilda en raindre vinkel mot kroppens langdaxel.

Hos Myrmicider aro de kortare och mera afrundade samt

riktade mera ki sidorna. Hos Formicowenus iiro de i sitt na-

turliga liige sk vidt utspiirrade frftn hvarandra att deras spetsar

till och med viindas n&got bak&t. Siidesblasornas viigg ut-

gores af ett af rundade celler bestaende tjockt epitel och

deras lumen saknar, liksom siidesledarnes, cuticularbekliidnad;

de aro omgifna af tiita och fina ringmuskler. Hos den nyss

inspunna han-larven af F. fusca har jag funnit siidesblasorna

bilda blotta utvidgningar af siidesledarne utan att vara af-

snorda derifran. De bada siidesblasornas korta och tjocka

(langre och smalare hos Anergates) utforingsgangar forena

sig till en kort ductus ejaoulatorius, som intriider i den mu-

skulosa, af en chitinlamell (ett orabildadt ventralsegment?)

omgifna penis och mynnar mellan de inre genitalvalvlerna.

Honornas ovarier utgoras af ett vexlande antal iiggror,

hvilkas liingd tilltager med iiggutvecklingens intcnsitet, sS

') Meinept uppger for P. nifa 20, for F. cxsecta 14, hos L. niger i

regeln 7.
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att aggroren hos en befruktad bona med starkt uppsvald ab-

domen ligga i stora bugter. S&lunda bar jag bos en befruk-

tad bona af Camponotus ligniperdus funnit iiggrorens liingd

vara 32 mm., under det deras liingd bos en obefruktad bona

af gamma art blott var 5 mm. Bnligt vanliga forbftllandet

bos insekterna iiro aggrorens nedre andar afsnorda i man af

aggens mognadsgrad i flere bakom hvarandra liggande afdel-

ningar, bvilka alternerande innebSlla agg i olika stadier af

utbildning eller grupper af storre ocb mindre epitelceller (s. k.

abortivdgff). Ett i man af iiggets mognad forsvinnande lager

af epitelceller omgifver iifven bvarje aggcell samt beklader

iifven aggkammarens viigg ').

Ovarierna iiro beliigna pfi, sidorna om tarmen i 3:dje och

4:de abdominalsegmenten. Med sina smala framfttviinda spet-

sar forena de sig ofvan tarmen, som salunda ringformigt om-

slutes af saviil de banliga som de bonliga generationskort-

larne ocb deras utforingsgangar. Ovarierna omslutas bvar-

dera af en mem bran, genom bvilken ofantligt talrika och

starka traoheforgreningar intrada ocb omslingra aggroren.

Da iiggroren efter befruktningen hastigt tillvilxa, uttiinjes

denna membran sa att den inom kort icke mer kan iirskil-

jas. Liittast kan den ses i arbetarnes rudimentiira ovarier,

der den ofta omsluter blott ett enda till sin storlek foga

vexlande iiggror. Hos Anergates visa ovarierna en egendom-

lig anordning, i det iiggroren fr&n de biir niistan rakt upp-

itriktade iiggledarne striicka sig icke blott fram&t ntan mot

vanligbeten iifven bakat unde'r de liingsg&ende upphojningar

som pd abdominalsegmentens ryggsida begriinsa abdomens

for AnergatesAiorxan karaktiiristiska midtelfara. Om dennas

sannolika betydelse for abdomens oerborda iitvldgning bos

den befruktade bonan bar jag redan forut yttrat mig.

Antalet af iiggroren vexlar betydligt likasom iifven for-

fattarnes uppgifter derom. Meineet^) uppskattar deras antal

hos F. Tiifa till 45, bos F. rujibarhis ocb fusca till 21—24.

Hos Myrmica ruginodis bar ban blott funnit 12— 14. Enligt

samma forf. uppgifver Leon Dufoub aggrorens antal bos For-

') I samband med. aggrorens hastiga tillvaxt hos den befruktade honan
stSr afven en tydligare uppdelning 1 aggkamrar utefter storsta delen
af rorets langd. Hos obefruktade honor samt hos arbetare ser man
deremot blott nagra fa tydliga aggkamrar vid rorets nedre anda.

^) L. c. Sid. 31.
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mica till blott 6—7. Denne bar sannolikt blott imdersokt

ai'betare. Leukaet uppgifVer for F. rufa auda till 100—120

aggror i hvardera ovariet. Denna sista uppgif't ar tydligen

ofverdrifven. Sjelf bar jag bos Camponotus-honor funnit 30

—49 aggror, bos Lasius flavus 24, bos Anergates 12, bos Myr-

mica scabrinodis, 8—9, bos M, sidcinodis 9—11.

Ovariernas omholjande membraner 6fverg& vid-dessas

bakre andar i 4:de segmentet i de i borjan vida men bastigt

afsmalnande, in^t och bakSt samt nagot nedat riktade dggle-

darne, bvilka aro korta ocb liksom iiggroren sjelfva omgifna

af fina ringmiiskler. De bada aggledarne gS, ned pS, bvar-

dera sidan om tarmen ocb mynna i den under densamma

belagna vagina. Denna setiare vidgar sig betydligt bakSt, en

utvidgning som af Meinert anses ersatta en bursa copula-

trix. Vid framre bornen af denna utvidgning fasta sig snedt

bak&t riktade muskelknippen och, nedanfor dessa, rakt at

sidorna riktade dylika. Dessa spela sannolikt nagon roll vid

kopulationen eller varpningen. Hos arbetarne bar jag ej &ter-

funnit dem.

Receptaculum seminis utgar nied en smal utforingsgang

fran ofre sidan af vaginas framre hiilft. Enligt Meinert

skulle sjelfva sadeskapseln bildas af en enkel membran, pS.

bvilken ban bos Formica ej funnit spftr till n&got cell- eller

muskellager. Den af Meinert omnamnda Membranen iir en cu-

ticula, bvilken, da kapseln iinnu ej ar fyld af sperma, ligger i

skarpa veck sa att den kan utvidgas betydligt. Hos Lasius,

Camponotus ocb Formica bar jag funnit dessa veck regelbundet

ringformigt anordnade rundt krlug kapselns lumen. ,
Utanfor

cuticulan bar jag bos Myrmiciderna alltid funnit ett mycket

tjockt lager af mjuk konsistens, bvilket sannolikt utgor cuti-

culans matrix ocb utat ar tydligt begransadt af en tunica

propria. Tunnare ocb stundom otydligt iir detta lager bos

Camponotiderna. Kagot spar till begriinsning for de ursprung-

liga cellerna bar jag dock ej kunnat finna, ocb af karnorna

ser man blott stundom otydliga antydningar. Deremot bar

jag Here ganger sett kapseln omgifvas af ringmuskler, af

bvilka jag dock i andra fall ej funnit nSgot spftr. Da kap-

seln iir fyld af sperma. kan man liitt lossa den inre cuticu-

larkapseln, raed bibebMlande af dess form, fr&n dess matrix.

Den visar da en egendomlig perlemorglans ocb iir bos Cam-

ponotus, Lasius ocb de fiesta Formica-artev genom en insnor-
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Bing -pk midten delad i tviinne at sidorna riktade afdelnin-

gar. Hos F. fusca och rufibarbis ar den oval. Hos Myrmi-

ciderna ar den rundad. Hos Myrmica bar kapselns af ciiti-

culan begransade lumen uugefarligen formen af en hattsvamp

hvars skaft bildas af utforingsgangeps cuticularror. De nyss-

niimnda hos Camponotiderna forekommande tv&delade sades-

kapslarues horn erinra i tomt tillst&nd genom sin tviirveck-

ning om den tvarringlade framre kroppsiindan af en dagg-

mask. Utforingsg&ngen, som jag hos Camponotus och For-

mica funnit vida kortare an Meinert afbildar och beskrifver

den, utgar frSn den intill vagina tryckta kapselns uppat och

bak&t viinda sida, forloper pfl, dennas ofre sida i den af niimnda

insnorning bildade fordjupningen och kroker sig derefter

ned for att framfor sadeskapseln utmynna i vagina. Hos
Myrmicider ar utforingsgangan vanligen langre (dock kortare

an hvad Meinert afbildar den) och utgar frSn framre kanten

af den intill vagina tryckta kapseln. Pa de't stalle der utfo-

ringsgangen lemnar sadeskapseln ser man en liten utvidg-

ning af den forra, i hvilken en af tviinne sidoriktade flikar

bestaende liten hikortel mynnar pa framre sidan. Kor-

telns flikar ligga tryckta intill sjelfva sadeskapseln. Denna
kortel torde afsondra den niiringsvatska, medels hvilken

sp§rmatozoerna kunna i aratal hallas vid lif inuti sades-

kapseln.

S.lsom ett bevis for huru val skyddad sperman befinner

sig i sadeskapseln kan jag niimna att jag i receptaculum semi-

nis af en Camponotus-\\ou9, funnit spermatozoerna annu lef-

vande och mycket rorliga sedan djuret legat 5 timmar i 70

7o alkohol. •

Hos arbetarno ar antalet af aggror i ovarierna betydligt

reduceradt, liksom iifven aggrorens storlek ar vida obetyd-

ligare. Dock (inner man vanligen atminstone i nSgot eller

nagra af arbetarnes aggror mogna agg. Meinert uppgifver

aggrorens antal hos rw/a-arbetare vexla mellan 2 och 9; van-

ligen hade han i ena ovariet funnit 3 eller 2 mot 4 eller 3

i det andra. Hos Lasius fuliginosus och Myrmica ruginodis har

han aldrig funnit mer an 1 aggror i hvardera ovariet. Le-

SPES har hos F. sanguinea och pratensis funnit 3—6 aggror

samt hos Camponotus pubescens och marginatus 1— 2, allt i hvar-

dera ovariet.
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Hos storre saji^wmea-arbetare har jag funnit iinda till

12 aggror i hvardera ovariet, hos mindre hlott S, hos Cmnpo-
notus herculeanus 1—5, hos Polyergus 3, hos Lasius flavus 1

—

2, hos Tapinoma och hos typiska arbetare af alia Myrmici-

derna blott 1. Ett markligt tindantag bildar harvidlag Tomo-

gnathus, hos hvilken ensam jag funnit 3—6 aggror, vanligast

dock 4, i hvardera ovariet. Aggleda^ne visa sig har afven

blaslikt utvidgade, en form soni ar saregen for denna myra.

Jag anser mig bora skarpt betona detta forh&llande, att ova-

rierna hos denna enda arbetare, till hvilken inga honor aro

kanda, visa^ en vida starkare utveckling an hos arbetarne af

de ofriga Myrmiciderna (se vidare harom i kap. om de blan-

dade samhallena). Hos Tetramo7num-a,vheti\ve har jag ej kun-

nat upptacka nagra aggror.

Arbetarne sakna receptaculum seminis, s&soni p^visats

af V. SiEBOLD ^) och Meinekt, hvilken senare derjemte pfipe-

kar de i detta hanseende oriktiga uppgifterna af Dufoue och

Letjckaet, som velat tillskrifva arbetarne detta organ, den

forre till foljd af forvexling med giftapparatens bikortel.

Slutligen kan jag tillagga att jag funnit arbetarnes vagina

ha mycket tunnare och slakare vaggar an hos honorua, hvil-

ket harror fr^n deras brist pa muskulatur.

Gift- och analkSrtlar. (Taf. V.)

Giftkorteln med dess giftblasa jemte tillhorande bikortel

har blifvit bast beskrifven af Meinert^) och Foeel, hvilken

senare synnerligen noggrant undersokt och beskrifvit gift-

apparaten hos en stor del myror^). Jag meddelar derfor

harnedan hufvuddragen' af de resultat, till hvilka den senare

af dessa forfattare kommit, och bifogar frau mina undersok-

ningar blott nagra mindre detaljer. som skulle kunna vara af

nagot intresse.

Redan Meineet framh&ller tvanne' temligen skilda typer

af giftapparaten, af hvilka ban funnit den ena hos Formica,

den andra hos Myi^mica och Ponera. Foeel fann att den forra

') Oerm, Zeitschr. f. d. Entom. IV B., s. 370.

*) Bidrag til de danske Myrers nat-urhistorie, s. 23,

^) Ber giftapparat mid die Analdrilsen der Ameisen (Zeitscbr. f. wiss.

Zool. Bd XXX Suppl., s. 28.)
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var Sfiregen for iinderf. Camponotidae, den andra deremot

med smiirre modifikationer for alia ofriga myror.

Giftkorteln och giftblasan aro hos Camponoiidece belagna

ofvanfor tarmens bakre del, ehuru utforlngsgangens mynnlng

befinner sig ventralt fr^n analoppningen, beroende derpa att

utforingsg^ngen bojer sig ned pa sidan af rectum och under

sitt bakre forlopp passerar under andtarmen. Giftkorteln

utgores af tvanne smala, fritt i kroppskaviteten belagna kor-

telror, hvilka pa bakre delen af bMsans ofre sida forena sig

till ett enda, som genomtranger bl&sans tunica propria och

mellan denna och tunica intima i otaliga bugter hopslingrar

sig till en elliptisk, pS undre sidan nagot konkav, till fargen

hvit skifva {Giftblase mit Polster Foeel), som intager storre

delen af blasans dorsalsida. Ur det virrvarr, som det salunda

hopslingrade kortelroret erbjuder, framtrader slutligen utfo-

ringsgangen for att oppna sig i blasans intima ungefar pa

framre fjerdedelen af dess dorsalsida. De fria kortelroren

utgoras af ett tjockt cell-lager, hvars celler visa skarpa gran-

ser och tydliga karnor med atskilliga smakarnor. Deras ror-

formiga intima afgifver till hvarje cell ett fint sidoror. S&

snart de bada roren pa giftblasan forenat sig till ett enda,

bli cellernas konturer otydliga, sa att egentligen blott kiir-

norna framtriida. Det hopslingrade kortelroret ar mycket

langt. PoREL har hos ^ af Camponotus ligidperdus beraknat

det till mer an 20 cm. under det den af dess bugter bildade

skifvan blott ar omkring 2 mm. lang. Bnkelt och ogrenadt

ar det af intiman bildade roret hos Camponotus och Lasius,

Deremot afgifver det hos Formica och Polyergus, isynnerhet

nara utmynnandet i blasan, talrika liingre eller kortare, mer

eller mindre forgrenade sidoror.

Giftblasans tunica propria ar omgifven af temligen glesa

ringmuskeltradar, hvilka pS, ofre sidan, der det hopslingrade

kortelroret ar belaget, iiro smalare och forlopa nastan paral-

lelt, skilda frftn hvarandra, pS, blasans undre sida deremot

aro bredare och anastomosera med hvarandra genom atskilliga

forgreningar. Giftblasan sjelf ar mycket stor, elliptisk, i tomt

tillstand tillplattad uppifran och nedat, sfi, att den ventrala

vaggen beror den dorsala, i det bldsans sidor veckas, sasom

Foeel papekar, likt en hopskjuten dragharmonika. Mellan

giftblasans tunica intima och propria ser man smiirre spridda

cellkiirnor, resterna af matrix for blasans cuticula; men nagra
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cellgranser kunna ej urskiljas. Blasans utforingsg^ng fir

mycket bred, nedplattad, dess regelbundet tvarveckade cuti-

cula ar p& gangens ofre nSgot livalfda vagg tjockare, deremot

tunnare pS, den n&got instjelpta ventrala viiggen, i hvars kon-

kavitet bikortelns utforiDgsgdng ar placerad.

Nagon inuskulatur finnes ej pa bUsans utf'oriDgsgang.

Sekretet frSn giftkorteln torde hufvudsakligen utgoras af

myrsyra, atminstone hos racerna af F. rufa.

Dessa senare aro de enda myror som utspruta giftet for

att dermed triiifa sina fiender pfi, ett afst&nd af iinda till nar-

mare 2 fot. Dfi emellertid giftblasans muskulatur ej bos dessa

arter ar pafallande starkare an hos ofriga Camponotidas,

hvilka inskranka sig till att utgjuta sitt gift i de sar, de till-

fogat genom sina bett, antager Meineet att det hufvudsak-

ligen ar medelst det genom konktraktionen af abdominal-

segmentens muskulatur &stadkomna trycket pa blAsan som

dennas inneh&U kan utsprutas till det namnda jeraforelsevis

betydliga afstandet. Blasans lage omedelbart under abdomi-

nalsegmentens ryggskenor tyckes sarskildt egnad att befordra

ett dylikt tryck. Porofrigt vill jag pSpeka att just de myror,

som utmarka sig genom en kraftig utsprutning af giftet, der-

vid intaga en stallning, som mftste &stadkomma en afplatt-

ning af abdominalsegmenten, i det de, uppresta pa de fyra

bakre benen, kroka abdomen v&ldsamt framat mellan dessa,

sS, att dess upp^triktade spets med giftblftsans mynning be-

finner sig i jemnbojd med den uppratta myrans petiolus eller

till och med bakre delen af hennes thorax.

Den andra typen afgiftapparaten, den hos .DoZicAot^mc^ae

och Myrmicidae forekommande, utmiirker sig genom en nastan

klotrund, betydligt mindre, pa sidan om och nedanfor tarmen

belagen giftblasa, hvars giftkortel forhaller sig betydligt

annorlunda an hos den forstuamnda typen. De fria kortel-

roren aro har mycket korta men i stiillet bredare, sarskildt

pS, sin yttre halft! De forena sig nara bl&sans framre anda

och intrada derefter mellan blasans tunica propria och intima

eller ock kan foreningen ega rum forst sedan hvart och ett

for sig intradt under blasans propria. Men i stallet for att,

sfisom hos Camponotidae, l&ta sitt inre cuticular-ror omedel-

bart ofvergfl, i blasans cuticula stjelper sig det efter badas

forening enkla kortelroret in i blSsan sasom ett af blfisans

cuticula bekliidt, mer eller mindre slingrande kortelror, hvil-
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ket andas med en kBoppformig ansvallning, vid hvars spets

kortelroret oppnar sig, i det dess inre cuticular-ror ofvergir

i den friln blftsan harstammande yttre cuticularbekladnaden.

De fria kortelrorens byggnad ^r i hiifvudsak ofverensstiim-

mande med den hos Camponotidernas. Kortelrorets instjelpta

del visar en tiitt och fint tvarveckad cuticula med derutanior,

saledes mellan den' inre och den yttre, fr&n blasans intima

harstammande cutlcularbekladnaden, befintliga rundade kor-

telceller, till hvilka ytterst fina sidoror ses utga frftn det

centrala cuticular-roret. I den knoppformiga ansvallningen

aro kortelcellerna talrikare och de fina sidoror som utga frau

det centrala cuticularroret aro derfor afven talrikare. Den
instjelpta delen af kortelroret varierar betydligt i liingd sk-

som FoKEL papekar. Langst har jag funnit den hos Tomo-

gnathus och Formicoxenus.

Giftbl&san afviker fr&n Camponotidernas, utom i ofvan

omnamnda forh&llandon, afven deri att den i regel saknar

hvarje sp&r till muskulatur. Foeel anfor dock nagra undan-

tagsfall i hvilka svaga, oftast otydliga muskeltradar der fore-

komma. Giftbl&sans ntforingsgang ar oftast mycket smal men
deremot ISng. Dess intima ar oregelbundet tvarveckad.

Mellan den sistbeskrifna typen af giftblSsa (Giftblase mit

Knopf Forel) och den for Camponotiderna siiregna aro inga

direkta ofvergSngsformer kanda^). Den forra (Myrmicidernas)

torde, sasom man kunde viinta sig, fa betraitas s&som den

ursprungligare, ty Vespidernas giftapparat visar, sasom jag

finner, dermed en niira ofverensstammelse, om man bortser

fran bl&sans hos jienna senare familj ofantligt tjocka muskel-

belaggning och de fria kortelrorens betydliga liingd. FoKEL
anser gentemot Dewitz att det hopslingrade kortelroret hos

Camponotidae ej har n&got homologon hos den andra typen,

dock s^som det tyckes raig pa otillriickliga grander. Dock
medgifver han tiinkbarheten deraf, att en Ponera-liknande

forra genom reduktion af giftkortelns instjelpta del, genom
starkare utveckling och hopslingring af den forutnamnda

') Bnligt FOEEL visar dock Paraponera clavata den egendomligheten,
att det genom bada de fria kortelrorens sammansmaltning uppkomna
enkla kortelroret vid blasans bakre anda (saledes sasom hos Cam-
ponotiderna) trader in under dess tunica propria samt derefter for-

loper mellan tunica propria och intima tiil blasans framre anda och
der fijrst stjelper sig in for att, bekladd af intiman, bilda det med
de ofrigas ofverensstammande inre kortelroret
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mellan bUsans tunica propria och intima forlopande delen

samt slutligen genom forlust af de finaste sidororen och kor-

telcellernas fSrandring skulle kunnat gifva upphofvet till den

nu for Camponotidae egendomliga typen. I sadant fall skulle sS,-

lunda Camponotidae hiirledas ej fra,n DolicJioderidae utan frSn

Poneridae.

Bikorteln ar en hos Camponotidae under tarmen belagen,

hos Tapinorna och Myrmicidae pa sidan derom befintlig storre

eller mindre kortelsiick, som mynnar omedelbart under gift-

blasans utforingsg^ng. Dess vagg utgores af ett lager stora

regelbundet formade epitelceller, utanfSr hvilket man finner

ett kornigt, omedelbart under tunica propria befmtligt lager;

tunica intima ar i friimre delen af korteln tunnare men till-

tager i tjocklek bort emot utforingsgangen, der till och med
natformiga cuticularfortjockningar kunna forekomma. Slut-

ligen omgifves kortelsiicken, hvars lumen Jir ansenligt stort

och tjenar till reservoir for sekretet, af ett fint nat af fSr-

grenade och med hvarandra anastomoserande muskeltradar,

hvilkas tviirstrimning, sfisom Foeel pftpekar, ar ytterst otyd-

lig, till och med forsvinnande. Pa utforingsgangen, nara dess

mynning forsvinna kortelcellerna. Bikortelns form vexlar

temligen mycket, enligt Foeels ftsigt regellost utan att er-

bjuda nftgra systematiskt anvandbara karaktiirer. Han upp-

gifver att hos honorna af nagra Formica-nriev bikorteln ar

klufven i tviinne l&nga sackar under det den hos Lasius

flavus och niger ^ ar klotrund. Hos alia ofriga af honom
undersokta myror var den alltid odelad, vanligen paronfor-

mig eller sackformig. Dessa yttrauden gifva vid handen att

bikortelns olika former blott varit foremal for en flyktig un-

dersokning af denne forfattare. En framtill gaffeldelad bi-

kortel har jag funnit icke blott hos alia Z^orwica-arternas ho-

nor utan iifven hos deras arbetare liksom jag afven funnit

en dylik form pa bikorteln, ehuru med kortare flikar, hos

Polyergus och Camponotus $ och ^. Hos Lasius-HYternas ho-

nor och arbetare ar bikorteln paronformigt aflang. Myrmi-

ciderna visa en vanligen Iftngsrackt bikortel. LSng och smal

ar den hos Tetrarnorium. Hos Anergates har jag ej funnit

n&gon bikortel, ehuru jag funnit giftkortel med bl&saafvan-

lig Myrmicidtyp viil utvecklad; dock kan jag i brist p^ farskt

material ej med bestiimdhet p&sta att bikortel har saknas.'
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Hos Formicoxenus och Tomoonathus iir bikorteln ofantligt

stor, aflangt sackformig.

Det oljeaktiga sekretet fran denna med andra steklars

s. k. Oel- eller Schmierdruse homologa kortel antages vanligen

tjena till att insmorja gaddapparaten sS att dess delar kunna

glida latt mot livarandra. Forel uttalar sig deremot pa grund

deraf att korteln tyckes vara starkast utvecklad lios just de

myror, hvilkas gadd ar rudimentar eller ombildad, och anser

trollgt att denna kortels utveckling star i saraband med ge-

nerationsapparatens, enilr ban tyckt sig finna att honor af

Formica och Myrmica visa den starkare utbildad an deras

respektive arbetare. Jag bar ej kunnat upptacka nftgon rela-

tiv minskning i denna kortels storlek hos arbetarne och finner

det foga sannolikt att den stir i nSgon slags relation till ge-

nerationsorganen just p& grund deraf att den atminstone ar

vol utvecklad afven hos arbetare med mycket reduceradt ge-

nitalsystem.

Analkortlar hos myror upptiicktes forst af Foeel, som

tillika fann att de voro saregna for Dolichoderidae. Han
bar noggrant beskrifvit och afbildat dem i sitt arbete: Der

Oiftapparat und die Analdrusen der Ameisen ^] till hvilket jag

for vidare detaljer hiinvisar. Sjelf bar jag blott haft tillfalle att

undersoka dem hos Doliclioderidernas enda svenska represen-

tant, Tapinoma, och tyvarr blott pa spritlagda exemplar.

Dessa kortlar jcmte tillhoraude secretionsreservoirer, anal-

blasorna, iiro, liksom motsvarande bildningar hos atskilliga

andra insekter, beliigna ofvanfor tarmens bakrc del. De mynna
i en gcmensam utf6ringsg;lug omedelbart under pygidium,

ofvanfor analoppningen. Utforingsgangen ar mycket kort

och vidgar sig enligt Forel hos Bothriomyrmex till en stor

ampull, hvars cuticula ar tvarveckad, under det forutnamnda

del af utforingsg&ngen visar en jemn cuticula. Denna ampull

ar hos Tapinoma sannolikt obetydlig eller saknas, ty jag har

ej kunnat upptacka nagon sadan och FoKEL namner i detta

afseende ingenting om Tapinoma.'

I denna gemensamma utforingsgang mynna de tva mycket

stora analblasorna, hvilka till storre delen af sin langd sam-

raanstota i kroppens midtlinie, omedelbart under ryggkiirlet

och striicka sig anda till framom abdomens midt. Jag har

') Zeitschr. f. miss. Zool. XXX, auppl. s. 53.
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«j kunnat upptacka nagon cellstruktur pa mina spritexemplar

lika litet som jag kunnat uppdaga n^gon muskulatur. Enligt

FoRELS beskrifning ser man emelleitid blftsorna omgifna af

«tt mycket tunt matrixlager, inneliallande spridda karnor och

utat begransadt af en mycket svag tunica propria, som be-

klades af ett nat af fina forgrenade tviirstrimmiga muskel-

tradar.

Nara utforingsgangen oppnar sig pa dorsalsidan aflivar-

dera blasan med en stor trattformig mynning'den med starkt

chitiniserad intima forsedda utforingsgangen frftn hvardera

analkorteln. Dessa utforingsgangar forlopa fr^n sin mynning
i borjan snedt bakat och kroka sig derefter framSt for att

med en mangd fina sidoror intrada i de pa sidan om' bla-

sorna befintliga kortlarne. Dessa utgoras af en samling myc-

ket stora caller, hvilka ej omgifVas af nagon gemensam tu-

nica propria. Dereniot liar, enligt Fohel, hvarje cell sin siir-

ekilda tunica propria, som ofvergar pa dess speciella utforings-

gang for att fortsiitta sig p& den gemensamma. De af Foeel

afbildade kortlarne af Boiliriomyrmea; tiro vida storre och

«nnorlunda formade an dem jag haft tillfalle att se hos Ta-

pinoma. Under det de hos den foria (enligt Forels afbild-

ning) iiro Iftngstrackta, nastan lika langa som bl&sorna, har

jag hos Tapinoma funnit dem korta, rundade, pa den mot
bl&san liggande sidan nastan svamphattlikt konkaverade.

Det starkt och nastan myskluktande sekretet fr^n dessa

kortlar, bvilkas anvandning jag sedermera skall omnamna,
visar sig, sasom Fokel pfipekar, utgoras af en emulsion, hvars

sarskilda droppar ses sammanflyta och lemna en klibbig och

luktlos aterstod.

Agg, larver och puppor. (Taf. Vii).

Myrornas agg aro aflanga, smutshvita eller gulaktiga,

stundom till och med ockragula. Ockragula iigg forekomma

hos CamponotuB jerate de smutshvita, hvarfor jag forestalde

mig att olikheten i dessa fiirger betecknade olika framskriden

embryonalutveckling. Da emellertid mina isolerade Campo-

notus-honoi- varpt agg, som under embryots utveckling ej

forandrat sin ursprungligen smutshvita farg p& annat siitt an

att klarare flackar uppstodo vid polerna, sS, ar forklaringen

sannolikt en annan. M&handa innehalla dessa gula iigg mera
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koncentrerade naringsiimnen ty ur de Isolerade honornas

blekt fargade iigg utvecklas regelbundet mycket sma arbetare.

Forhallandet viickte forst sent min uppmarksamhet, bvarfor

jag annu ej haft tillfalle till nagon ingaende undersokning.

De smS, arternas agg aro knappt skonjbara for ett obeviipnadt

oga: de storsta deremot (af Camponotus) torde na en laugd

af 1,5 mm. Vanligen klibba de samman till storre eller

mindre klumpar, hvilket betydligt underlattar deras transport.

Enligt Htjber') skuUe iiggen under embryonalutvecklingen

vaxa, hvilket Forel anser mojligen kunna tillskrifvas den

omstandigheten, att arbetarne standigt slicka dern, hvarunder

ett iipptagande af naring pa endosmotisk viig skuUe var tank-

bar ^). PoREL uppgifver for embryonalutvecklingen en tid

af omkring 15 dagar. Lubbock^) meddeliir deremot, att i de

af honom iakttagna fallen aggen behofde en manad till sex

veckor for sin utveckling. Antagligen vexlar liingden af em-

bryonalperioden ofantligt efter omstiindigheterna, liksom fallet

ar med larv- och pupp-perioderna. I mina fangna samhallen

har jag blott i ett enda fall sett nSgra agg utvecklas pd kor-

tare tid an en manad, nemligen af Camponotus herculeanus, i

hvilket fall embryonalperioden varade ungefiir 21 dagar; der-

emot tror jag mig i ndgra fall ha funnit denna period ut-

striickt till niirmare tva manader nemligen hos TomognathuSy

hvilket dock torde tarfva bekraftelse.

.Myrornas larver aro fotlosa, med bakftt mer eller mindre

tilltjocknande kropp, bestaende af 13'*) segment utom huf-

vudet, hvilka i allmiinhet framtrada tydligare pfl, raagrare

larver, hos hvilka huden ar mindre spand. Hufvudet sir litet.

och framatbojdt, ofta indraget i det foljande segmentet. Det,

ar utmiirkt af en nsigot morkare farg an den smutshvita

kroppen och ar starkare chitiniseradt. Ogon saknas, men
nagra sm& spetsiga utskott pft hufvudets framre sidodelai-

torde vara att betrakta sasom antenner. Mundelarne (se fig.

9) utgoras af en stor ofverlapp, ett par morkt fargade och

starkt chitiniserade mandibler, ett par tjocka och kottiga

maxiller, hvilka nara sin framre och ofre kant visa hvar sitt

') Recherches svr les moeurs des fourmis, sid. 69.

^) Les Fourmis de la Suisse, sid. 388.

') Ants, Sees and Wasps, sid. 6'.

*) FoRBii och Andei: uppgifva felaktigt att de skulle ha blott 12 seg-

ment.
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par sma starkare chitini'serade, i spetsen grundt klufna ut-

skott. Ett par liknande utskott finnas afven nara framre ocla

ofre kanten af den likaledes tjocka och kottiga underliippen,

pa hvilken man nrskiljer ett basalparti, frkn det deremot le-

dande yttre stycket. En analoppniug finnes i form af en

tvarstiild springa. Kroppen iir betackt af mer eller mindre

tata bar, som, atminstone p3, buksidan, ofta jiro stiilda i regel-

bundna tvarrader. Buksidans hftr aro vanligen grofre och

kortare an ryggsidans. Pft ryggsidan aro vanligen inblandade

lS,nga platta ocb vridna ullb&r, hvilka i spetsen aro forsedda

med en eller tva hullingar, mera sallan aro de rakspetsade.

De ofriga haren kunna vara mer eller mindre forgrenade, an-

tingen blott i spetsarne, da grenarne iiro korta och grofva,

eller ock utefter harets hela utstrackning, da grenarna aro lS.nga

och forsedda med fint utdragna spotsar, mera sallan arc h&ren

enkla, borstformiga och korta. Myrlarvernas hftrformer, som hit-

tills blifvit foga uppraarksammade, bar jag funnit vara af for

slagtena karaktaristisk beskaffenhet, atminstone hos de svenska

myrorna^). Forraen pft uUh&ren karaktiiriserar de bftda grup-

perua Camponotidae och Myrmicidae. De till den forra grnppen

horande arternas larver ha sina nllhar alltid forsedda med
blott en enkel hulling, som afven kan saknas, under det

dubbla hullingar iiro utmilrkande for Myrmiciderna. Blott

hos en enda Myrmicid, To7noc/nathus sublaevis, bar jag funnit

nAgra fa ullhar med enkel hulling inblandade bland de tal-

rikare med dubbel hulling forsedda. Dessutom funnos alia

mojliga 6f'verg4ngsformer frS,n de dubbla till de enkla hul-

lingarne. Af Tapinoma bar jag blott haft tillfalle att under-

soka redan fullvuxna larver, hvilkas alia bar voro nastan helt

och ballet afbrutna;- men jag h&Uer for mycket sannolikt att

en undersokning af DoUcJioderidlarveTnas nlYhkr skall lagga i

dagen att de i formen ofverensstamma med MyrmicidX&xwQX-

nas, d. V. s. ha sina spetsar forsedda med dubbel hullning.

BetrafFande de ofriga h&ren sa arc de nyssnamnda med
langa, glesa, finspetsade grenar forsedda utmarkande for si.

Camponotus. Afven hos Lasius forekomma dylika, ehuru af

nftgot annorlunda form. Anergates\&.vwern?i ha mycket ka-

raktaristiska, grofva, tatt och sammantriingdt i spetsen for-

') Af tva inom Sverige antraffade arter, Solenopsls fngaa och Polyergus
rufeseens har jag dock ej haft tillfalle att undersoka nagra larver.
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grenade har. Forofrigt hanvisar jag betraffande harformerna

till slagtbeskrifningarne.

Afven kroppsformen iir af atminstone for de storre grup-

perna karaktaristisk beskaiFenhet. CamponotidlvLiveTna, ha, jem-

forelsevis storre hufvuden an Myrmicidernas larver, och framre

kantcn af l:sta segmentets buksida ar hos de fcirra stor och

utskjutande. Hos Camponotus- och iasms-larverna, iaynner-

het hos de forra, ar kroppen nedplattad, och dess framre

tredjedel sir starkt framatkrokt, isynnerhet hos Camponotus,

der den hopkrokta larvens hufvud ofta ses berora buksidan

af kroppens 6:te segment, samma stallning som under em-
bryonalstadiet. Dessa larver aro mycket rorliga. I motsats

hiirtill ha nagra slagten, s&som Tapinoma och de iiesta Myr-
miciderna, tjocka, mer eller mindre cylindriska larver, hvilka

endast i framre kroppsandaa besitta nagon milrkbar rorlighet.

De ha vanligen i hvilande tillst^nd hufvudet nastan helt och

hallet indraget i forsta bllsegmentet.

Larverna hiinga, da de aro mindre, samman i klumpar,

hvilket medfor en betydlig tidsbesparing for arbetarne vid

deras transport. Antagligen spela harvid de greniga haren

och isynnerhet de krusiga, i spetsen huUingformade uilharen

genom sitt fastgripande i hvarandra en vigtig roll.

Gould, de Geer och Huber ha iakttagit, att larverna

skuUe vara hariga om vintern men deremot foga eller icke

under andra Srstider. Detta pastSende bestrides af Eatze-

BTJKG, till hvars &sigt afven Foeel sluter sig, i det han fram-

haller osannolikheten af en dylik forandring hos chitinbild-

ningar, hvarjemte han papekar, att larverna vid alia Srstider

aro mer eller mindre hariga och att deras magerhet under
vintern sarat till foljd der'af skinnets sammankrympning torde

kunna gifva beh&ringen ett tatare utseende. I de fall dS, jag

undersokt dessa forhallanden, nemligen p& larver af Lasius

Jlavus, Myrmica ruginodis samt Leptotlioraxa.Tteru& har jag

funnit de ofvervintrande larverna pS, ett i ogonen fallando

satt tatare ludna, och jag kan forsakra att icke den af Foeel
supponerade magerheten kan forklara detta forhallande.

Sma nykliickta larver ha ytterst sparsam, stundom alls

ingen beharing. Inom kort ser man dem dock bekladda med
proportionsvis langa (hos L. Jlavus ungefar Y5 ^^ kropps-

langden) fina och mjuka har. Hos storre larver aro hiren

jemforelsevis betydligt kortare men doek temligen talrika
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itnda till dess larverna aro fullvuxna, da harigheten ofta ar

mycket sparsam och oftast inskraakt till iiagra korta och

styfva borst. Denna vexling i beharingens tathet star i sam-

band med laivernas hudomsning. Den forsta hudomsningen

forsiggar nemligen medan larverna annu aro belt sma, och

det nya larvskinnet utmarkes genom den namnda pa den

annu skrynkliga larvhuden tata och i forhallande till kroppens

obetydligare storlek langa beharingen. I samma man larven

vaxer i sitt for tillvaxten anda till forpuppningen beraknade

skinn tanjes detta ut, blir slatt och spandt, och dess ursprung-

ligen tatt staende bar aflagsnas fran hvarandra. Derjemte

afbrytas en storre eller mindre mangd mer eller mindre fuU-

standigt. De larver, som ofvervintra, aro i ofvervagande an-

tal sadana, som nyligen ha undergatt den forsta hudomsnin-

gen, men deremot sallan nagra nykliickta eller nagra full-

vuxna, hvaraf de ofvannamnda iakttagelserna betraffande

ofvervintrande larvers harighet latt kunna forklaras.

Larvperiodens liingd vexlar hos samma art betydligt efter

omstandigheterna. Enligt Fokel skola de under hosten ut-

klackta larverna af Solenopsis fugax ej forpuppas forr an i

Juli foljande ar. Han anser denna larvperiod for den langsta.

Deremot bar ban funnit att de larver af Tapinoma, som ut-

klackts i slutet af April redan forpuppas fore slutet af

Maj ^). Ltjbbock bar iakttagit en annu bastigare utveck-

ling hos larver af Myrmica ruginodis, hvilka pa kortare

tid an en manad efter klackningen voro filrdiga till for-

puppning^). Mr. Potts bar vid sina nedan anforda iakt-

tagelser ofver en isolerad Camjoowo^us bona, som sjelf upp-

fodde sina larver, funnit larvperiodens langd vara omkring

30 dagar. Larvernas utveckling fordrojes under vintermana-

derna, da de ej upptaga nagon foda och ej heller forpuppas.

Den kan dock afven under den varma arstiden fordrojas af

ogynsamma omstandigheter. Sa t. ex. bar jag i ett fanget

Leptoilioraxs&m\iol\e, sett larver, som klackts i borjan af Juli

och annu i slutet af November, salunda efter nara fem ma-
nader, ej arc fullvuxna.

Han-, hon- och arbetarelarvpr aro att borja med hvar-

andra fuUstandigt lika, och nagon annan yttre olikhet an den

') Les Fonrmis de la Suisse, sid. 389.

^) Ants, Bees and Wasps, sid. 7.
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i storleken har ej anmarkts sedermera intrada. Tyvarr sak-

nas alldeles iippgifter betraiFande larvperiodens liingd hos de

olika konen, da de uppfodts under samma omstiindigheter.

Hos bien, der dessa forhallanden siro latta att iakttaga, iir det

ett bekant forhallande att arbetaveaggen laggas forst, derefter

hanaggen och sist honaggen, men att de olika konens larver

i sjelfva verket na sin ntveckliug i motsatt ordning, i det

drottningarne p& den kortaste tiden genomga sina metamor-

foser. Det iir val bekant, att bien sjelfva genom fodaus be-

skafFenhet kunna reglera utvecklingen af drottningar och ar-

betare, i det de till drottningar al'sedda larverna alltjemt forses

med mera narande, aggLvithaltig foda, hvaremot arbetare-

larverna fran 3:dje dagen af sin tillvaro erhalla den agghvit-

haltiga fpdan starkt uppblandad med homing.

Hos myrorna kiinner man deremot ej huruvida hon-

larvernas betydligare storlek har sin grund i en liingre vaxt-

period eller i mera narande foda. I allmiinhet utvecklas ha-

narne fore honorna men man kiinner ej, huruvida haniiggen

lagts samtidigt med eller fore houiiggen ^). Dessa forhallan-

den skulle vara af storsta intresse att lara kiinna, men deras

iitforskande erbjuder mycket stora svarigheter, for det forsta

emedan larverna icke ha nflgon bestiimd plats utan ofta om-
placeras, hvarfor det bland ett antal larver blir niistan omoj-

ligt att med sakerhet folja den enskildes utveckling, for det

andra emedan honor ytterst siiUan utvecklas i fangna myr-

samhiillen. Ltjbbock har iakttagit en enda gang utvecklingen

af en bona i ett f&nget _/M«ca-samhiille, och ban tilliigger att

detta samhiille blifvit forsedt med riklig animalisk foda, hvil-

ket torde forklara omstiindigheten ^). Lubbock anser sig

ocksa gentemot Dewitz ') bora tillskrifva myrorna samma
formaga som bien, nemligen att genom anviindande af olika

naring lata en honlarv utvecklas vare sig till drottning eller

till arbetare.

Myrornas puppor kunna vara nakna eller kokongholjda.

Fore forpuppningen intriida ofta larverna, isynnerhet af en

del Myrmicider, i ett slags y>pseudochrysalidstadiumii, d& man
pa det delvis lossnade och efter puppans form ofuUstiindigt

sig smygande larvskinnet kan otydligt skonja puppformen

') Enl. KYLAKDEU (Additament. sid. 1042) skulle ^ utvecklas sist.

^) Ants, Bees and Wasps, sid. 40.

') Zeitselir. f. wiss. Zool. XXX, suppl. sid. 101.
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med (less afsnoi-da abdomen samt utstaende extremitet- och
antenn-anlag. Vid forpuppningen afstrjkes antingen helt

enkelt larv-skinuet eller ock spinner larven forut in sig i en

i borjan tunn och hvit, halfgenomskinlig silkes-kokong, hvars

inre lager fa en fastare, pergamentaktig beskafFenhet och en

gulaktig I'iirg. Pore larvhudens afstrykning aiFores exkrement-
«acken, hvilken bos de kokongboljda pupporiia forblir jemte

•det ofver framre kroppsdelarne forst bristande larvskinnet

liggande vid puppans bakre iinda, der den bildar en iifven

utanp^ kokongen synlig mork flack. Pupporna aro i borjan

belt hvita men antaga inom kort morkare farg, som forst

framtrader i facettogonens pigmentlager. De roda artevnas

puppor antaga i borjan en gulaktig fiirg, de svarta eller mork-

bruna arternas deremot en gulaktigt blygrft.

Nakna puppor forekomma alltid hos Myrmiciderna samt

hos Doliohoderiderna. Dels nakna, dels kokongboljda aro pup-

porna bos Polyergus, hos Formica sangidnea, rufibarbis och fusca

med dess ofriga racer (gagates och cinerea). I sallsynta un-

dantagsfall tyckas nakna puppor kunna forekomma iifven hos

«lagtet Lasius. Foeel omniimner ett tvifvelaktigt fall, och

sjelf har jag i ett bo af Lasius flavus funnit 3 nakna puppor.

Alltid konkongholjda aro pupporna hos Camponoius, hos de

ofriga i'liMnica-arterna samt hos Lasius med undantag af de

nyssnamnda tvifvelaktiga fallen.

Den omstiindigheten att hos en del myrarter {Polyergus

Tufesceiis, Formica sanguinea, fusca och rufibarbis) pupporna

an forbli nakna, an omgifvas af kokong har redan tidigt vackt

uppmarksa'mbeten, men nagon forklaring p^ detta forh&llande

har annu ej lemnats. Visserligen bar jag funnit, att spinn-

kortlarne hos de larver, som ej spinna kokong, aro mycket
svagare utvecklade an hos de af sarama art och till och med
i samma samhalle antraffade, som spinna en s&dan, men hvar-

for i ena fallet spinnkSrtlarne utvecklas starkare under det

de i andra fall forbli funktionslosa, kanncr jag ej. Manga
forfattare uppgifva, att de nakna pupporna under senare

delen af sommaren upptrada talrikare. Detta forhallande bar

afven jag funnit bekraftadt. Tanken pft temperatuskilnaden

sSsom betingande den ena eller den andra omstiindigheten

ligger da temligen nara tillhands. Dock torde det da bli

sv&rt att forklara, hvarfor i samma samhalle en del puppor

aro nakna ixnder det andra, som forpuppats samtidigt, aro
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kokongholjda. Under senare lialften af Juni 1884 trafFade

jag kring Borgholm iDgen enda naken puppa i de talrika

undersokta /iwca-samhallena. I midten af Juli voro de nakna

pupporna i samma trakt vanligare sin de kokongholjda. Pa
Faro antraifade jag S.-de August! ett /Msca-sainhalle hvars alia

puppor voro forsedda med kokong, under det i ett annat

blott 0,5 meter derifran boende samhalle af denna art alia

puppor voro nakna. I de fall ,dk b&da slagen af puppor

forckomma inom samma samhiille bar det fast min uppmark-

samhet att de bada elagen ej aro alldeles ordningslost blan-

dade cm hvarandra utan aro nagot sk nar tydligt grupperade,

i det vanligen alia nakna puppor ligga tillsammans eller ock

flere smarre grupper af nakna puppor aro inblandade bland

de kokongholjda. Detta forhallande ger dock ingen ledning-

for afgorandet, huruvida det iir individuell disposition eller

likartade yttre inflytelser pa en grupp narliggande larver som
betinga puppornas kokongloshet. Grupperingen kunde moj-

ligen tyda pS, arfda anlag fran gemensamma modrar. Pupp-

stadiet ar af vexlande langvarighet. Lubbock uppgifver 3—

4

veckor s^som det vanliga. Mr. Potts uppgifver for Cam-

ponotus pennsylvanicus omkring 30 dagar, hvilket jag iifven

funnit var den vanliga tiden bos Camponotus herculeanus och

ligniperdus. Hos F. fusca bar jag sett puppor utvecklas om-

kring 35 dagar efter inspinningen.

Gang'liekedjans utreckling.

Larvernas ocb puppornas nervsystem bar ej varit fore-

m&l for omnamnande hos nagon forfattare, om jag undantager

den ofullstandiga och delvis oriktiga skildring som Bkandt *)

lemnar af nervsystemets utveckling hos Formica rufa samt

Flogels omnamnande af ofre svalggangliets struktur under

larvstadiet. Annu mindre har detta organsystems forhallande

under nSgot embryonalstadium blifvit skildradt, hvadan mina

undersokningar torde kunna erbjuda nSgot af intresse.

Nervsystemet utgores under den senare em.bryonalperio-

den, forutom af de tvanne svalgganglierna, af 11 ganglier.

Dessa aro jemforelsevis ofantligt stora, isynnerhet breda, och

ligga hvarandra mycket nara (under tidigare embryonalstadium

') Vergl. anat. TJnters. uher das Jfervensyst. der Hymenopt. s. 46 fE.
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omedelbart ititill hvarandra), forenade genom mycket korta

och tjocka kommissurer, som mellan sig lemna blott ett litet

rundadt eller kort ovalt mellanrum. De 4 friimsta ganglierna

iiro de bredaste, och kedjan afsmalnar sfilunda bakat. Sista

gangliet iir genom en insnorning framom iTiidten deladt i

tvanne afdelningar, af hvilka den friirnre, som utsander ett

par sidonerver, tydligen urspningligen vavit ett sjelfstandigt

ganglion, nSgot som afven anty.des af en grop pa raidten

mellan de bftda afde^lningarne, det sista sparet af mellanrum-

met mellan kommissurerna. Den storre bakre afdelningen af

sista gangliet utsander, forutom de till rectum g&ende and-

nerverna, iifven tvS, par sidonerver, hvadan sannolikt iifven

denna afdelning uppstatt genom tY& ursprungligen sjelfstan-

diga ganjjliers sammansmiiltnino;. Sista gangliet iir s&lunda

redan under embryonalperioden bildadt genom trenne gang-

liers sammansraiiltning, sa att hvardera af de 13 segmenten

ursprungligen haft hvar sitt ganglion. De ofriga ganglierna

utsiinda hvar sitt par sidonerver. De trenne forsta gangliernas

sidonerver iiro snedt framatriktade och p^fallande starka, en

reminiscens, sflsom jag formodar, fran ett med fotter forsedt

larvstadium. Liknande snedt fraraat riktade nerver utga

frftn undr^ svalggangliet till mundelarne.

Ofre svalggangliet liknar vid denna tid niistan ett van-

ligt bukganglion. Det iir genom kommissurer forenadt med
iindre svalggangliet, sa att en fuUstiindig svalgring uppstar.

Jag anmiirker detta emedan Plogel uppgifver') att pa yngre

larvstadier ofre och undre svalgganglierna ej stil i forbin-

delse med hvarandra. Undre svalggangliet iir mycket bredt.

- Af det sympatiska nervsystemet har jag under embryonal-

perioden sett iSngskaftade ganglier utgSende fr^n friirnre

kanten af 3:dje—6:te bukganglierna, i mellaQrummen mellan

kommissurerna.

Larvperioden utmiirkes strax i sin borjan, i mftn af till-

viixten, af en striickning af kommissurerna utan| motsvarande

tillviixt af ganglierna. Gangliekedjans for embryonalperio-

den karaktiiristiska breda form g&r sftlunda forlorad och gang-

liernas proportion till kroppen blir ungefiir densamma som

hos det fullbildade djuret. Kommissurernas striickning iir

emellertid ej ofverallt lika. Storst iir' den mellan de gang-

Ueber den einhnitl. Bau des Gehirns in den cersch. Ins. Ordn. s. 574.
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lier, som motsvara abdominalganglieina, med iindantag af

sista och niist sista ganglierna, mellan livilka kommissurerna

visserligeB lia strackt sig men ilndft iiro jemforelsevis korta.

Pa detta stadium stannar afaDcrliekedian till fraraem'ot larv-

periodens slut* da 4:de, 5:te och 6:te ganglierna') niirraa sig

livarandra,' i det kommissurerna dem emellan forkortas sa

att slutligen en sammansmSltning intraffar. Hfirvid niirraar

sig forst 5:te gangliet till det 4:de och sammansmalter der-

med. Skulle man soka nagot motsvarande stadium hos full-

bildade insekter, sa torde detta vara att finna bland de liigsta

representanterna for steklarnes grupp, Phytospheces, hvilka ha

tre thoracalganglier, af hvilka det sista uppstatt genom sam-

mansmiiltning af tva, samt 7 abdominalganglier. Sedormera

Biirmar sig iifven 6:te gangliet till de sammansmillta 5:te och

4:de och forenar sig med dem. Sin motsvarighet eger detta

stadium hos Entomospheces samt hos en del solitiira Hyme-

noptera aculeata, sasom Ammophila, Cerceris. Dessa samman-

smaltningar forsigga under sista delen af larvstadiet eller

under puppstadiets borjan. S&lunda bar jag hos en uyss iu-

spunnen men annu ej forpuppad Camponotiis-\a.ry funnit alia

tre ganglierna samraansmiilta, ehuru det 6:te annu var tyd-

ligt afsnordt frin de ofriga, under det hos en likaledes nyss

inspunnen men annu ej forpuppad larv af Formica fusca alia

tre ganglierna annu voro fria fran hvarandra, ehuru skilda

genom blott mycket korta kommissurer.
" Niistfoljande forandriug sir den, att de 2:ne sista buk-

ganglierna, ll;te och 12:te, mellan hvilka kommissurerna

alltid varit jemforelsevis korta, niirma sig hvarandra och sam-

mansmalta. Denna sammansmaltning eger rum under forsta

delen af puppstadiet, och pa detta om Vespidernas^) erinvande

stadium stanna ^ och $ af de fiesta Myrmicider (Myrmica,

Leptotliorax, Tetramorium^ Formicoxenus och Tomognathus)

hvilka ha fem abdominalganglier. Sista abdominalgangliet

har har salunda uppstfttt af fyra ursprungliga ganglier. Hos

de ofriga, som blott ha fyra abdominalganglier (Camponotus,

Formica, Polyergus, Lasius, Tapinoma 9 och ^, samt Aner-

gates) sammansmalter under senare delen af puppstadiet annu

') Har liksom ofverallt betecknar jag undre avalggangliet sasom det l:sta.

^)" Detta atminstone betraffande getingarnes ^, som ha fem abdominal-
ganglier, af livilka det sista uppstatt genom fleres sammansmaltning.
Emellertid ha getingarne olikt myrorna blott tva thocacalgangller.
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ett bukganglion (10:de) med det sista gangliet. Detta senare iir

sftlunda hos de uppraknade sliigtena bildadt genoin fem ur-

spnmgliga gangliers sammansmaltniug (enl. Beandt af blott

3, en olikhet som forklaras deraf, att han endast undersokt

senare utvecklingsstadier), Att det oaktadt frln ett sadant

ganglion blott iitga 3 par sidonerver, forutom ilndnerverna,

forklaras deraf att de bakre nervparen ryckt hvarandra sa

niira, att de slutligen sammansmalt och numera utga med
gemensamma sa niycket tjockare rotter, sasom isynnerhet for-

hallandet hos Camponotics, Formica och Polyergiis tydligt ut-

visar.

Betriiflande svalgganglierna sft bar under utvecklingens

lopp undre svalgganglict, som ursprungligen var det storsta,

mistat sin ofvervigt ofver de cifriga. Nfigon antydan till detta

ganglions bildning genom sammansmaltning af 3:ne enkla

ganglier har jag ej funuit hos de af mig undersokta embryo-
nerna. Sannolikt gar denna antydan mycket tidigt forlorad.

Ofre svalggangliet, som i borjan anlilgges iniiti larvens huf-

vud, tillviixer hastigt och drager sig derunder i samma man
tillbaka i l:sta balsegmentet, der puppans hufvud anlagges.

BetrafFande ofre svalggangliets forhallande hos larverna lem-

nar Flogel") en kort antydan, till hvilken jag blott hanvisar,

da jag forut ej haft tillfalle att in^a i nftgon beskrifning af

detta ganglions struktur i det fullbildade stadiet.

Hvad betrafiar kommissurerna mellan svalgganglierna sa

framstallas de af Beandt pa bans afbildningar sasom ofant-

ligt ISnga under de tidigare stadier han undersokt, hvaremot
de under utvecklingens lopp hastigt afkortas. Ndgot liknande

har jag aldrig fatt se. Jag har alltid funnit dessa koromis-

surer temligen korta, ehuru de visserligen under puppstadiet

blifvit annu mera afkortade.

Slutligen kan jag med afseende pa nerverna for flyg-

muskulaturen tilliigga att de framre af dessa, som under imago-

stadiet utga strax bakom midten af kommissurerna mellan

de forsta thoracalganglierna, under borjan af puppstadiet hos

Camponotus utga omedelbart framfor mesothoracalgangliet.

Naringskanalens utveckliug. Spiniikijrtlar.

Larvernas tarmkanal har ej varit foremSl for nagot om-
niimnande hos nagon af de specielt myrmecologiska forfat-

2) Sid. 574.
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tarne. Den erbjuder dock riitt mycket af intresse saval ur

anatomisk som biologisk synpunkt.

Matstrupen forloper sasom ett' teinligen jemntjockt ror

genoin den friimre tredjedelen af kroppen, hvarefter den vid-

gar sig till en foga rymlig krafva. Bakom krafvan saniman-

drager sig tarmen till ett smalt men kort parti, motsvarande

cardialapparaten, pa hvilket man hos embryot samt hos tidi-

gare larvformer ej ser ndgot spftr till nagon kulformig an-

svalning. Xagra cuticularfortjockningar forekomma ej heller

for savidt jag kan finna, utan cuticulan beklader liar temli-

gen tunn ocli jemn detta tarmpartis trSnga lumen. Saviil

matstrupens som kriifvans cuticula ar dereraotfint och oregel-

bundet veckad. Muskulaturen iir k matstrupen och krafvan

jemforelsevis starkare an hos imago. Stark muskulatur finnes

afven pa det derp^ foljande cylindriska partiet. Detta senare

sanker sig liksom hos imago med en tappformig fortsattning

in i magtarmen, hvilken visar en hogst egendomlig anord-

ning. Liksom hos Hymenoptera aculeata i allmilnhet iir dess

lumen baktill slutet, s& att det ej star i kommunikation med
foljande tarmdels. Denna anordning torde beteckna ett

qvarstaeude pa embryonalstadiet, enar, som bekant, blott

magtarmen anliigges af entoderm, under det ofriga delar af

tarmkanalen uppsta sasom ektoderminstjelpningar, af hvilka

den bakres forening med magtarmen i detta fall (hos aculeaterna)

blifvit fordrojd till larvstadiets slut. Tarmviiggen utgores af ett

yttre langdmuskel och ett inre ringmuskellager, hvarefter foljer

ett epithel af raycket stora, inat tarmen breda men utat grans-

membranen afsmalnande celler (sa hos Camponotus ; hos To-

mognatlms visa dessa celler en mera jemnbred form). Mellan-

rummen mellan dessa cellers smalare basaldelar utfyllas af korta

rundade celler. De forstniimnda cellernas inat tarmens lumen

vettande viiggar aro mycket fortjockade och afsiitta en cuticula,

som framtill sluter sig rundt kring basen af det tappformiga

utskott, med hvilket, sasom forut namnts, det efter krafvan

foljande smalt cylindriska tarmpartiet sanker sig m i mag-

tarmen. Har, liksom hos imago, bildas detta tappformiga

utskott pa det siitt, att det cylindriska partiet blifvit lik-

som kriingdt tillbaka ofver sin spets sa att det afven har

en utvandig cuticularbekladnad. Men i stallet for att tarm-

cuticulan, s&som hos imago, upphor vid tappens bas, enar

magtarmen der saknar cuticularbekladnad, fortsattes den
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hos larven af magtarmens baktill, liksorrt magtarmen sjelf,

blindt andande och sfilunda sackformiga cuticula. Det egen-

domligaste med denna cuticula ar, att den under larvens till-

vaxt upprepade ganger af'stotes for att genast ersattas af en

ny utorakring den samma befintlig. Fk ett framskridet sta-

dium
,
har jag salunda riiknat ej mindre an 12 dylika kon-

centriska sackar, af hvilka de innersta och minsta iiro de

iildsta. Framtill visa dessa sackar ett smalt rorformigt parti,

motsvarande den omkring tappen beiintliga cylindriska delen

af magtarmen. De yttre siickarnes ror arc naturligtvis de

langsta, och salunda ser man en mangd af i hvarandra info-

gade allt storre och storre ror stracka sig frftn sackarne fram

eraot tappen, som uppnas och omfattas blott af det yttersta

roret, tillhorande den sist afstotta cuticularsacken. Dessa

sackar hollas utspauda af de i magtarmen inforda fodoam-
nena hvilkas osmiiltbara rester sedermera der qvarstanna sfl-

som en genom larvens hud synlig rund eller aflang massa.

Fodoamnenas smaltning och assimilation maste forsigga me-
dels diffusion genom sackarne. Vanligen ar det blott de inre

sackarne som innehalla rester affodoamnen. De yttre forbli

genomskinliga sa att man kan mycket tydligt urskilja s&viil

deras koncentriska liige som de till dem horande hvarandra

omslutande roren. Dessa sackar, som jag vill kalla med ett

gemensamt namn exkrementsdchen, arc hos Myrmicidernas

larver, i enlighet med magtarmens form, mera langstrackta

an hos Camponotidernas, der de ha en mera rundad form.

Strax fore forpuppningen men efter inspinningen hos de

arter, som spinna kokong, afFores exkrementsacken, i det

kommunikationen mellan mag- och andtarmen genom af-

stotning af epithelet oppnas, och blir liggande i kokongens

bakre anda sasom en mork afldng eller rundad massa, hvil-

ken iifven utviindigt iir synlig och hittills blifvit helt enkelt

kallad : larvens exkrementer.

Pa ett framskridet embryonalstadium har jag hos Cam-
ponotus redan sett 2 sackar bildade, pa ett nagot tidigare

blott en. Sacken ar hos embryot fyld med en cellulos massa,

ndringsgula, hvilken isynnerhet hos Camponotus gor sig mark-

bar genom sin ockra-gula farg. Afven hos nyklackta larver

finner man stundom en del af dessa celler, hvilka sedermera

bilda en formlos gulaktig rest, som inom kort uppblandas

med rester af andra niiringsamnen.
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[Liknande koncentriska exkrementsackar liar jag funnit

hos getiugarnes larver, hos hvilka de fore forpuppningen af-

foras, liksom hos myrorna. De ha hos getinglarverna en

mycket mera l&ngstrackt form, enar magtarmen der intager

storsta delen af kroppens langd. Hos humlornas larver, som

likaledes ha sluten magtarm, har jag dock ej funnit nkgon

afstotning af cuticularsiickar].

Omedelbart nedanfor magtarmen mynna vid »tunntar-

mens» borjan 4 mycket stora malpighiska kiirl, hvilkas caller

aro synnerligen stora och tydliga. Tunntarmen ar kort och

smal men visar vid inmynnandet af de malpighiska kiirlen ett

vidare och nagot afsatt parti. Den ofvergar i en vidare tjock-

tarm, hvilkens epithel ursprungligen temligen likformigt be-

kliider dess lumen men under utvecklingens lopp tenderar

att koncentrera sig i Iftngstrackta grupper. SS,val tjocktar-

mens .som den derp& foljande korta andtarmens muskulatur

ar betydligt starkarc an hos imago.

Da e-xkrementsacken blifvit afford, sammandrages mag-

tarmen och blir jemforelsevis mycket smal. Den visar sig

vid denna tid fyld af en massa stora celler, hvilka utgoras

af det afstotta epithelet, som torde till foljd af sin fetthalt

anvandas till naring under de bildningsprocesser som for-

sigga under puppstadiet. Detta epithel ersattes af ett nytt

(kanske de ofvan omniimnda mellan de langa cellernas smala

basaldelar befintliga korta cellerna) hvilket ej afsatter n&gon

cuticula.

Mellan larvens 4 stora malpighiska kiirl visa sig'vid

denna tid talrika mycket smala (omkr.
_Y^

af de forras bredd)

och korta nya, hvilka efter forpuppningen hastigt tillvaxa,

s& att de inom kort bli lika stora som de primara, hvilka

under tiden betydligt reducerats.

Samtidigt harmed har epithelet i tjocktarmen koncentre-

rat sig i langstriickt aflSnga grupper, som p^ detta stadium

mycket erinra om motsvarande bildningar hos getingarne. Seder-

mera koncentreras de yttermera och afkortas, under det cellerna

tillika bli storre. Dessa epithelgrupper, som hos Campono-

tiderna iiro 6, hos Tapinoma och Myrmiciderna 3, bilda an-

lagen till Uarravartorna^i

.

Cuticalarfortjockningar visa sig i det bakom krafvan ber

fintliga tarmpartiet, och redan da puppans facettogon antagit

mork fiirg har tarmkanalen antagit sin definitiva form.
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Sedan ofvanst&ende betriifFande larvernas tarmkanal redan

nedskrifvits, bar jag blifvit uppmarksam pA nagra meddelan-

den af Gasin^) hvilken jag finner med nagra ord omnamna
tarmkanalen lios larver af Formica ocli Myrmica. Han eager

dei'om foljande: «Bei Ameisen und Myrmica vereinigt sicli

der blincle Hinterdarm rait clem Mitteldarm vor der Ver-

pwppung in zwei Ahsatzen; zuerst erfolgt die Ausstossung des

enotistirten Inhalts des Mitteldarmes {der verdnderte Ueberrest des

Nalirungsdotters) und darauf wird die lueisse verjettete ivursi-

formige Masse mit einer grossen Anzahl kernhaltiger Epithel-

zellen des Mitteldarmes der Larve ausgestossen. Histolytisclie

Processe kommen dabei nicht vor; das neue Epithel bildet sich

umniUelbar aus den Zellen des alten.si

Ganin afser tydligen med -ides encystirten Inhalts des

Mitteldarmesyi den af mig s. k. exkrementsdcken, hvilken, sk-

som jag forut niimnt, dock innehaller ej blott rester af niirings-

gvilan utan afven af alia af larven npptagna fodoiimnen. Hvad
liter betraft'ar det derefter afstotta epitelet i magtarmen maste

jag fastlialla vid Vivad jag redan sagt hilrom, nemligen att det

afstotta epitelet qvarstannar i tarmen for att sA smaningom for-

brukas under pvippstadiet. Att det ej afFores fore forpupp-

ningen, sasom Gasin tyckes mena, kan jag med visshet pastH.

Larvernas spinnkortlar ntgoras af langa forgrenade, tar-

mens friimre del omslingrande kortelror, hvilka fram&t forena

sig till ett pa hvardera sidan under tarmen forlopande tjockare

ror. Bada dessa ror forena sig ett stycke bakom hufvudet till

en gemensam, pa labium mynnande utforingsgang. Epithel-

cellerna i dessa ror aro stora och ha mycket stora karnor,

hvardera innehallande talrika smilkarnor. Tunica intima ar

ofverallt fint tvarstrimmig, hvilket ger den ett tracheliknande

utseende. Kort innan de b;\da utforingsgilngarne forena sig

till den gemensamma visa de en af morkare fargad "cuticula

utmiirkt insnorning, nedanfor hvilken de bada gangarne fa

betydligt tjockare vaggar. Vid denna insnorning har jag hos

Camponoius sett nagra korta aHanga kortelsiickar mynna. Hos
Camponotus och ofriga arter, hvilka alltid spinna kokonger,

iir epithelet betydligt tjockare och de bada kortelroren fore

sin forening till den gemensamma utforingsgangen forsedda

med hvar sin utvidgning, ett slags reservoir for sekretet, af

') Protocolle der V. Versaiiimhing rvssiscUer Naturforscher im September
1876 (Zeitsohr. f. wlss. Zool. Bd XXVIII, s. 386).
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hvilket den strax fore inspinningen ar fyld. Denna iitvidg-

ning saknas eller ar blott svagt antydd hos Myrinicider samt

lios ofriga ej kokongspinnande larver hos livilka strax fore

forpuppningen de med mycket tunnt epithel forsedda roren

arc tomma. Kedan hos embryot. liar jag sett spmnkortlarne

val iitvecklade, raen sin storsta utveckling na de omedelbart

fore inspinningen. Nagon vexling forekommer i den gemen-

samma utfciringsgangens langd. Sa t. ex. ar denna langre hos

Camponotus an hos Formica och isynnerhet an hos Myrmiciderna.

Om spinnkortlarnes slaende ofverensstammelse med protho-

racalkortlarne hos imago har jag redan vid beskrifningen af de

senare talat, liksom jag afven pa samma gang uttryckt min

formodan, att det ar spinnkortlarne som i ett under puppsta-

diet reduceradt skick qvarsta hos de fullbildade myrorna i

form af prothoracalkortlar.

Betraflfande giftapparatens och genitalsystemets anlaggning

6ch utveckling hos larverna hanvisar jag till Dewitz uppsats:

Ueher Ban iind Entwickelimg des Stachels der Ameisen^). For-

fattaren framhaller der att samtliga till giftapparaten horande

delar utom stickborsten anliiggas i 12:te balsegmentet hos den

redan fuUvuxna larven. Stickborsten harstamma deremot,

sasom jag redan f6rut haft tillfalle att omnamna, fran det

nast foregaende (ll:te) segmentet. Genitalorganen anliiggas

i bakre kanten af 10:de segmentet. Efter inspinningen skjuta

sig de 3 sista segmenten in i hvarandra, hvarvid anlagen till

gift- och generationsorganen rycka hvarandra niirmare. De
bada ovarialanlagen sammansmalta i sin bakre iinda till ett

gemensamt parti, anlaget till vagina, {uterus Dewitz) hvilket

sammanhanger med 10:de segmentets bakre kant, der afven

generationsoppningen uppstSr.

Konskaraktiirer; ofvergangsformer och systematiska

egendomligheter.

I hvarje myrsamhalle forekomma, atminstone tidtals,

minst tro slags hvarandra betydligt olika individer: hanar

((5), befruktningsskickliga honor ($) samt arhetare (y). Af
dessa olika slags individer forekomma arbetarne konstant un-

der alia arstider, hvaremot lianarne endast traffas periodiskt,

hvilket senare afven delvis ar fallet med honorna, ity att

') Zeitschr. f. miss. Zool. Bd XXVIII sid. 539.
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dessa periodvis traifas i storre milngd for att sedermera re-

duceras till ett fatal eller blott en enda. Undantagsvis sak-

nas till och med denna enda liona, hvai'vid samhallet bildas

af uteshitande arhetare.

Hanarne utmarka sig, forutom genom sina generations-

organ, genom atskilliga konskaraktarer af mer eller mindre

sekundar beskafienhet. De sakna kloak, ha alltid 7-ledad ab-

domen samt i regel smiirtare kroppsbygnad an honor och ar-

betare. Hiifvudet iir mindre samt vanligen mer eller mindre

rundadt. Mundelarne aro ofta mycket reducerade; siirskildt

iiro mandiblerna ofta mycket svagt utvecklade, ett forh&llande

som star i samband med hanarnes sysslolosa lefnadssiitt. Den
svagare ntvecklingon rojer sig icke blott i mandiblernas

spensligare och tunnare beskaffenhet utan framforallt i tugg-

kantens form. Hos sliigtei Camponotus, hvars honor och ar-

betare ha breda, kraftiga, pa inre sidan konkaverade, med
groft tandad, i ofre hornet skarpt vinklad tuggkant forsedda

mandibler, iiro hanarnes mandibler smala, platta, med i

ofre hornet starkt afrundad tuggkant, som ar hel och ska-

rande, blott med en enda stor tand i nedra hornet. Hos ha-

narne af sliigtet Lasius iiro forh&llandena i regel desamma;
dock iiro mandiblerna hiir nagot mera bugtiga och jemforelse-

vis bredare. De b&da racerna af L. umhratus bilda ett un-

dantag, i det deras hanar ha tandad tuggkant pfi sina man-

dibler. Bred och tandad tuggkant har iifven hanen af Tapi-

noma, men dess mandibler iiro plattare och tunnare iin hos

arbetaren. Hos slagtet Formica ha de fiesta arternas hanar

mandibler med skiirande tuggkant och blott en enda tand i

nedre hornet. Men tuggkanten iir ej afrundad i ofre hornet,

sasora hos de forutniimnda slilgtena, utan vinklad liksom hos

arbetaren. Blott hanen af F. sanguinea har mandibler med
tandad tuggkant.

Af si. Polyergus ha redan honan och arbetaren starkt

ombildade mandibler, i det den smala och skiirformiga man-
dibeln utloper i en spets. Hos hanen af samnla sliigte iiro

mandiblerna jemforelsevis iinnu mycket smalare och svagare

bygda men forofrigt af ndgot sa niir liknande form. Bland

MyrmicidXi&narviQ har Anergates platta mandibler med afrun-

dad spets iitan afsatt tuggkant. Mandiblerna na ej tillsam-

mans och iiro salunda rudimentiira. Annu mera rudimentiira

iiro de hos Formicoxeniis, hos hvilken deras nedre horn, som

5
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eljes iir det mest framspringande, iir snedt afskuret och run-

dadt, hvaremot det ofre hornet iir n&got framskjutande. Hos

racerna af Leptothorax acervorum aro mandiblerna korta och

smala, med afstott och otandad spets. Mandibler med tandad

tuggkant ha deremot hanarne af Leptothorax tuberum samt af

sliigtena Solenopsis, Tetramorium och Myrmica.

Sinnesorganen aro deremot oftast hogre utveckladc hos

hanarne an hos honor och arbetarc. I regel ha de en an-

tennled mer an honorna och arbetarne, en regel fran hvilken

inga undantag finnas bland Camponotiderna. Nagra Myrmici-

der afvika dock hiirutinnan. Hos Anergates ha nemligen bade

hane och hona 11-ledade antenner. Hos Solenopsis iiro ar-

betarens antenner 10-, honans 11- och hanens 12-ledade. Hos
Tetramorium (och sft iifven hos det sydeuropeiska slagtct

Strongylognathus) arc hanens antennleder blott 10, under det

b&de honan och arbetaren ha 12-ledade antenner. Bland Po-

neriderna har den ergatoida hanformen af Ponera punctatis-

sima samma ledantal som honor och arbetare.

Synformagan iir pfi, ett enda undantag niir starkare ut-

vecklad hos hanarne an ho.s samhiiUets ofriga individer; i

regel iir den betydligt ofverliigsen. Hanarne ha 3 stora punkt-

ogon pa pannnan'') och de sammansatta ogonens facetter iiro

betydligt talrikare iin hos honor och arbetare.

Sa ha t. ex. enligt Foeel

cJaf Formica pratensi.i omkr. 1,200, $ 830, ^ niira 600,

» » Tapinoma erraticum. » 400, » omkr. 260, » omkr. 100,

» » Solenopsis fugax mer iin 400, » » 200, » blott 6—9.

Anmiirkningsvardt iir det undantag fr4n denna, sasoin

det tycks, eljes allmiinna regel, som jag funnit hos Anergates

atratulus, hos hvilkens hane jag riiknat blott omkring 70 fa-

cetter, dk deremot honan, enligt Forel, har 90. Detta for-

h&Uande har sin sannolika forklaringsgrund i Anergates-hanens

uteslutande underjordiska lefnadssiitt.' Afven hos hanen af

Formicoxenus, som aldrig lemnar sin fodelsestack, har jag

funnit tendens till en dylik reduktion af synformagan. Un-

der det nemligen honan enligt Foeel har omkr. 100 facetter,

har jag hos hanen riiknat blott omkr. 110, ett antal som sa-

lunda iir honans foga ofverlagset.

') Ett markligt undantag fran denna eljes allmanna regel bildar den
egendomliga ergatoida formen af de dimorfa hanarne af Ponera ptinc-

tatissima.
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De fiesta myrhanar aro utrnstade med flygform&ga, i

samband hvarmed deras thorax har en med honornas nara

ofverensstammande byggnad. Prothorax iir mycket liten,

stundom nastan betackt p& ofre sidan af mesonotum. Meso-

thorax, som omsluter och bildar fiiste for flygmusklerna, ar

mycket starkt utvecklad, och dess olika delar aro tydligt af-

satta fran hvarandra. Tvanne svenska myrhanar, Anergates

och Formicoxenus, sakna vingar och tillhora salunda dessa

sallsynta undantag, i hvilka hanarae ha mindre utvecklade

locomotionsorgan iin honorna. Hos Anergates har thorax,

oaktadt saknaden af vingar och flygmuskulatur, behallit un-

gefiirligen den typiska formen, i det de olika delarne af me-

sonotum iiro tydligt afsatta frftn hvarandra, hvarjemte vingar-

nes artikulationsstiillen icke blott tydligt kunna urskiljas utan

oftast uppbiira mer eller mindre tydliga vingrudiment i form

af sma oregelbundna och skrynkliga utskott. • Muskulaturen

har hiir bortfallit men muskelfastena qvarsta. Hos Formi-

coicenus-hanen sakhas s&val vingrudiment som i regeln iifven

insertionsstallen for vingar; de olika delarne af notum ha

sammansmalt liksom hos arbetarne, mesonotum har under-

gatt en stark reduktion, i samma man som flygmusklerna re-

ducerats, hvaremot pronotum fatt samma egendomliga form

som hos arbetaren.

Bmellertid har jag funnit nagra fS, Formicoxenus-ha.'na.r,

som visat tendens till fttergang till den typiska thoracalbild-

ningen, i det pronotum genom en fordjupad sutur varit

afsatt fran mesonotum samt granserna for s§,val scutellum

som postsoutellum pa samma satt markerade; hos dessa iin-

nas dessutom mer eller mindre tydliga insertionsstallen for

vingar. T. IV, fig. 2 framstaller nagra dylika atergangsstadier.

Pa fig. a ser man scutellum utmiirkt genom en otydlig sutur.

Pk fig. b tillkommer dessutom en otydlig sutur mellan pro-

och mesonotum. Pa fig, c ar iifven postsoutellum genom en

mycket tydlig sutur af'skild fran metanotum. Fig. c^ fram-

staller samma thorax sedd fran sidan, hvarvid man finner att

scapula mot vanligheten hos dessa hanar ar genom en sutur

skildt fr&n mesosternum samt att insertionsstallen for fram-

vingar iiro tydligt utmiirkta ').

') Jag Till har begagna tillfallet att papeka en missuppfattning af Andre
som i sitt Supplement aux species des Formieides, sid. 12 refererar
min upptackt af den ergatoida Formicoxenus-'iiaum och dervid med-
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Utom de tvanne ofvannamnda ar det blott tvanne af de

utom Sverige forekommande myrarterna som utmilrka sig ge-

Dom vinglosa och arbetareliknande hanformer, nemligen Po-

nera punctatissima och Eciton hamatum. Hos bilda dessa till-

kornmer egendomligheten af dimorfism hos hanarne, i det

utom dessa vinglosa arbetareliknande hanformer vingade ha-

nar finnas, i habitus liknande typiska myrhanar.

Betraffande Ponera punctatissima, uttalade jag redan vid

meddelandet^) af min upptiickt af Formicoxenus-^&THQ-a sasom

miu asigt, att den s. k. Ponera androgyna, hvilken dit-

tills af FoKEL blifvit ansedd for en hermafrodit, vore att

betrakta sasom en arbetareliknande hanform, analog med den

hos Formicoxenus, och att salunda P. punctatissima hade di-

morfa hanar. Den ergatoida formen. androgyna, ar i iinnu

hogre grad iin Formicoxenus-hanen arbetareliknande, i det

icke blott thorax erhallit arbetarebyggnad utan afven man-

diblerna, hvarjemte hufvudet saknar oceller och antennle-

dernas antal reducerats till detsamma soiri hos arbetarne.

Helt nyligen bar D:r Wilh. Muller tillsandt mig en

iippsats ^), i hvilken ban omnamner sig ha i Brasilien funnit en

Labidus tillsammans med Eciton hamatum under s&dana om-

standigheter att det numera kan anses utom allt tvifvel att

delar att jag skulle fuimit ofvergangsformer mellan hanax' och ar-

betare i afseonde pa utvecklingeu af oceller och generationsorgaii.

Dessa ofvergangsformer existera mellan honor och arhetaro. Mellan
de senare och hanarne kan naturligtvls, sarskildt betraffande gene-
rationsorganen, ingen ofvergang ega rum.

Till en annan missuppfattning har Sir John Lubbock gjort sig

skyldig da han 1 sina ^Recent observations on the habits of Ants, £ees,

and Wasps'* antyder att jag skulle adagalagt nagon dimorfism hos

Formicowetms-banavne, sa att jag skulle tillskrifva arten saval en be-

vingad som en vinglos hanform. Denna framstallning ar alldeles

oriktig, eniir jag tvartora framhallit att den vinglose och arbetare-

liknande hane, som jag beskrifvit och afbildat, ar den enda hittills

kande Foi-mieoxenus-hanen. Andre hade redan forut hanfort den
Formicoxenus oriktigt tillskrifna bevingade hanen till slagtet Asemor-
hoptrnm (numera Stenamma; Spec, des Form. sid. 271). Sjelf har

jag aldrig sett denna vingade hane men har ingen anledning att be-

tvifla befogenbeten i Andre's atgard, heist som hvarken Sir J. Lub-
bock sjelf ellernagonannanforfattareframstalt den ringaste invandning
mot densamma. Emellertid forefaller det mig ej osannolikt att genom
tillfallig atergang bevingade Porm,icoxenus-ha.nnT skulle kunna uppsta,

i hvilket fall salunda en tillfallig handimorfism skulle existera i lik-

het med hvad som regelbnndet ar fallet hos Ponera punctatissima,

hvars nuvarande stadium i detta hanseende saniwlikt en gang pas-
serats at Formicoxenus.

') (Sfvers. af Kongl. Vet.-Ak. Forh. 1884, N:r 8, sid. 48.

^) Beobachtungen an Wa^derameisen. (i>Kosmos>, 1886. Bd I.)
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de torut under ett siirskildt slagtnamn beskrifna Labidus-iov-

merna iiro hanar till Eoiton-nvteT. Men dessutom hade han

i boet hos samma Eciton hamatum funnit nagra i kokonger

inspimna hogst egendomliga puppor, livilka af Foeel kon-

staterats tillhora en ergatoid hanform, hvilken salunda skulle

vara den tredje kiinda dylika. Porel, som numera ofver-

gifvit tanken pa hermafroditism och accepterat min asigt om
dimorfism hos hanarne', betecknar dessa arbetareliknande han-

foriner sasom komplementarhanar^) (»Ersatemdnnchem). En-

ligt W. MiiLLER stoder han donna slutsats »durch die Ana-

logie der Termiten, bei denen (nach Fritz Muller) Ersatz-

mannchen und Ersaiziveibohen vorkommen, sowie durch das Vor-

kommen Jiiigelloser Mdnnclien bei anderen Ameisen, die ebenfalls

ah dimorphe Mdnnclien aufzufassen sein durften.ii

Benamningen »Ersatzmdnnclien>y finner jag saval vilse-

ledande som oriktig i detta fall, dS, man genom forhallandet

med Formicoxenus kanner att dessa hanar, l&ngt ifrSn att

spela nagon biroll, i stallet arc de for arten vasendtligaste

och sannolikt iifven hos de ofriga arterna, liksoni det redan

skett hos Formicoxenus, komma att gora de vingade hanarne

ofverflodiga. Jag anser mig i detta fall bora papeka ett ny-

ligen utkommet, synnerligen intressant arbete^) af D:r GusTAV

Mayr om de i fikon lefvande smft stekelarterna, hvilket for-

fattaren haft viiuligheten tillsilnda mig. Forfattaren anfor

der atskilliga fall af handimorfism, hvilka ega en slftende

likhet med de ofvan hos myrorna omnamnda. S& t. ex. bar

af de dimorfa hanarne Vii Aiipocerus infiaticeps den med rudi-

mentiira vingar starkare utvecklade och annorlunda formade

mandibler iin den vingade hanen; dessutom iiro ocellerna

mycket mindre eller saknas, och mesonotum ar sammansmiilt

till ett enda stycke. De vinglosa hanarne af Crossogaster af-

vika fran de bevingade utora i ofvan anforda karaktiirer iifven

derutinnan att antennerna iiro kortare och bestfi, af fiirre le-

der; ocellerna saknas och facettogonen iiro mindre (jfr. forh.

mellan de bada hanformerna a{ Ponera punctatissima). Enligt

Mayb forsiggar parningen inuti fikonen. Men d& sannolikt

de vinglosa hanarne iiro vida battre liimpade for det in-

') 1. c. Sid. 92.

') Feigeninsecten (Aus den Verb, der k. k. zool. bot. Gesellschaft in

Wien, Jahrg. 1885).
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skriinkta utrymmet inuti fikonen, sk firmer han troligt^), att

dessa lianar sk smaningom skola tilltaga i antal, de vingade der-

emot aftaga, till dess de fullstandigt forsvinna, hvilkct a an-

dra sidan skulle forklara det fbrhallandet, att redan nu sa

manga slagten af dessa i fikon lefvande steklar blott ha ving-

losa hanar.

D:r FoKEL framhardar. sasom af D:r W. Mullees ofvan

citerade uppsats framgar^), i den f'alska jemf'orelsen mellan

termlter och myror, hvilken jag redan forut haft tillfalle att

bemota"''). D& han redan forut ansett sig kunna med stod

af Feitz MiiLLEBS undersokningar ofver termiterna*) kunna ut-

tala den meningen att de erg-atoida myrhanarne vore att be-

trakta sSsom arbetare af hankon, analoga med de hos termi-

terna forekommande har jag uttalat mig deremot hufvud-

sakligen af de skal att hos termiterna arbetareklassen upp-

st&tt ur ett primart, outveckladt stadium, hvaremot hos my-

rorna arbetarne uppst&tt ur det fxillt utbildade honstadiet

genom forkrympning af vissa forut funktionsmassiga organ-

system. Fkitz MtJLLEE sager sjelf derom-'): >>Bei den Haut-

fliiglern liegt die Brutpf.ege den Weibchen oh; loenn hei

iknen ein besondern Stand fur die Brutpflege sich bildete, so

ivar zu erivarten, dass er von den Weibchen sich abzwei-

gen, aus verkummerten Weibchen hestehen werde. Bei den

Termiten dagegen scheint es kaum zweifelhaft,. dass die beson-

deren Stdnde der Soldaten und Arbeiter nicht aus den geflilgel-

ten Thieren, sondern aus deren Jugendzustunden hervorgegan-

gen sind, und wenn dem so ist, so liegt naturlich ke.in Grund

vor fiir den Aussahluss eines der beiden Geschlechter.o Att verk-

ligen arbetarne i sin utveckling passera ett med honornas ana-

logt stadium framgar bland annat af Dewitz' undersokningar^},

vid hvilka han funnit att arbetarelarverna af F. rufa ha anlag

till vingar, som na sin storsta utveckling under det iildre larv-

stadiet for att under puppstadiet reduceras. Sjelf har jag

iakttagit liknande vinganlag lies arbetarcpuppor af Cam-po-

notus.

') 1. c. sid. 5.

') ]. c. sid. 92.

') 6£vers. af Kongl. Vet.-Ak. Forh. 1884, N:r 8, sid. 60.

*) Jen. nat. Zeitschr., T. VII, s. 333.

^) 1. c. sid. 334.

^) Beitraqe Ztir paste-niiryonalen GUe.dmansenhildtmg bei den hisecten

(Zeitschr. fiir wiss. Zool. 1878, sid. 82.)
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Sasom en for de fiesta vingade myrhanar giillande karak-

tiir kan skitligen anforas, att bi-klornas hiiftflikar na en betyd-

ligt starkare utveckling an lios honor och arbetare, ett forli&l-

lande som sannolikt star i samband med parningsakten. For-

ofrigt iitmarka sig de vingade myrlianarne genom sin ofver-

vagande morka fiirg iifven i de fall da honor och arbetare iiro

Ijnst fargade. Hos Anergates iir forhallandet omvandt, i det

honan iir svart och hanen smutsgul. Hos Formicoxenus (och

sa afven hos »Ponera androgj/nm) visar hanen iifven i fargen

ofverensstiimmelse med arbetaren.

De fiinktionsmdssiga honorna, eller, for att anviinda ett

kortare uttryckssiitt, drottningarne, aro i borjan alltid forsedda,

med vingar'), ehuru dessa efter parningen bortryckas eller af-

falla af sig sjelfva. De ha alltid blott sexledad abdomen och

utmarka sig genom en klumpigare kroppsform samt storre huf-

vud iin hanarne. 1 likhet med dessa ha de tre tydliga punkt-

ogon; facettogonen aro deremot reducerade saval till omfan-

get som till facetternas antal. Antennerna iiro kortare och

tjockare iin hanarnes och 'ledantalet understiger vanligen ho-

nornas med 1. [Om konskaraktarer i nervsystemet se sid. 29].

Mvindelarne iiro hos de fiesta honor viil utvecklade, i det

mandiblerna iiro forsedda med en bred tandad tuggkant sasom

hos arbetarne. Undantag hiirifran bilda bland de svenska myr-

arterna blott slagtena Polyergus och Anergates. Hos honan

af Polyergus iiro mandiblerna af samma beskalFenhet som hos

arbetarne, d. v. s. de iiro skiirformiga och utlopa i en spets.

Hos Ane.rgates-\\on&ia. iir mandibiernas tuggkant skilrande och

blott i nedre hornet forsedd med en tand. Ovarierna iiro viil

utvecklade och ett receptaculum seminis finnes alltid. Honorna
iiro liksom arbetarne utrustade med en giftapparat, best&ende

af tviinne slingrande kortelror, hvilka inmynna i den med ring-

formiga muskelband ofta utrustade giftblasan. I samband

med dennas utforingsgang star en »bikortel» af betydlig

storlek och mycket vexlande form. Giftblisans utforingsgang

star hos de fiesta Myrmicider i forbindelse med en stickande

gadd, hvilken deremot hos Camponotiderna iir mycket reduce-

rad och ombildad. Siisom en mycket viisentlig olikhet kan

') Ett undantag harifran bilda de besynnerliga exotlska Dichthadia-
arterna, hvilka numera anses vara de Wttills okanda honorna af en
del Dorylider. Dessa egendomliga Dichthadia-ior-msx sakna afven sa-

val faoettogon som ooeller och ha en foga myrliknande habitus.
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slutligen anforas att honor ocli arbetere ha en genom instjelp-

ning af de 3:ne sista forkrympta abdominalsegmenten bildad

kloak i hvilken ofverst analoppningen befinner sig, derunder

gadden med giftapparatens utforingsgangar samt underst genera-

tionsoppningen. Hos Doliclioderiderna finnas dessutom ofver

analoppningen mynningarne for analkortlarne.

Arhetarne, som utgora den stora massan i myrsamhallet

iiro honor som ombildats till en form, hvilken gor dem lamp-

liga att utfora de mangfaldiga inom ett myrsamhalle forefal-

lande goromalen. Deras ovarier iiro betydligt reducerade till

s&viil iiggrorens storlek som deras antal, hvilket senare ofta ar

hogst ringa. Receptaculurn seminis saknas och fortriingningen

af den yttre generationsoppningen omojiiggor parning. Arbe-

tarne sakna alltid vingar, ') och i samband dermed har deras

thorax undergatt en hogst egendomlig ombildning. For att

kunna lemna en tydlig forestiillning om den forsiggangna for-

iindringen ar det nodviindigt att erinra om hufvuddragen af

flygtmekanismens miiskulatur och i samband dermed afven

denna senares muskelfasten hos myrhonorna.

Pa en tvargenomskiirning af en myrhonas (eller hanes)

thorax omedelbart framfor framvingarnes has finner man att

det mesosternala sidostyckets kant vid vingbasen skjuter liingre

ut at sidan iln den ofvan vingbasen befintliga kanten af meso-

notum, hvilket deremot skjuter ned nagot litet innanfor kan-

ten af sidostycket, ungefiir som i en fals. Pa kanten af sido-

stycket och fiistad dervid medels ligament hvilar vingens bas,

hvilkens fortsattning kroker sig ned i mellanrummet mellan

det mesosternala sidostyckets kant och kanten af mesonotum;

der befinna sig afven de med vingbasen forenade, accessoriska

sma chitinstycken, som tillsammans bilda vingens ledgang och

bestamma dess rotation. Den niimnda fortsiittningen af ving-

basen ar afven medels ligament forenad med kanten af meso-

notum. Da nu mesonotum ofverallt ar rorligt forenadt med
angriinsande delar af thorax, inses latt att en depression af

mesonotum pa sanima g3ng utofvar ett tryck nedat pa ving-

basens s&som en hafstang fungerande fortsattning, till foljd

hvaraf vingen kommer att lyftas. En hojning af kanten af

') I samband harmed kan jag namna att de blasformiga utvidgningar af

trachierna, som hos honor och vingade hanar finnas iframre delen af

thorax och i abdomens sidor och hvilkas sannolika betydelae ar att

underlatta flygten, saknas hos arbetarne.
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mesonotum pa den punkt der vingbasens fortsiitning har sitt

faste liar deremot naturligtvis vingens siinkning till foljd. Sa-

som bekant, sta hos de fiesta insekter hufvudmassorna af de

flygten formedlande musklerna ej i direkt samband med vin-

gen utan verka liufvudsakligen pa de vingbasen omgifvande,

med hvarandra rorligt forenade delarne af thorax. De ome-

delbart pa sjelfva vingbasen eller de accessoriska cliitinstyc-

kena fasta musklerna iiro jemforelsevis ytterst obetydliga och

torde snarare reglera formen af vingens rorelser an sjelfva i

nagon afsevard man astadkomma dem. •

Miiktiga muskelmassor stracka sig deremot fran pronotum

och den nedbojda friimre kanten af mesonotum till scutellum,,

postscutellum och metanotum'). Pa hvardera sidan om dessa

liingsmuskler forloper ett annat snedt trianguliirt muskelknippe

fran den framfor mellanbenen nedskjutande delen af mesoster-

num snedt uppat och framat till det egentliga mesonotum litngs

hvars undre yta det iir fastadt-). Genom kontraktionen af

dessa senare muskier drages det rorliga mesonotum nedat och

nagot bakat, en rorelse som genom sin inverkan pa vingens

hiifstang vrider sjelfva vingen nppat och framat. De forut-

namnda liingsmusklernas sammandragning har titer till foljd att

bugtigheten af mesonotum okas, i det dess framre kant niir-

mas den bakre, hvarvid till foljd af elastioiteten sidokanterna

hojas. Dfl. vingens hafstang foljer denna sidokantens rorelse,

astadkommer detta hos vingen sjelf en siinkning.

' Siinkningen af bakvingen astadkommes genom dessa sam-

ma langsmusklers kontraktion. For dess hojning har jag ej

funnit nagon siirskild muskel, men denna torde S,stadkommas

vid det nyssnamnda sternodorsala muskelknippets kontraktion,

genom tryckningen af mesonotum pa scutellum och postscu-

tellum .

En langdgenomskarning af en arbetares thorax visar att

dessa ofvannilmnda till flygapparaten horande viildiga muskel-

massor nastan fullstandigt forsvunnit. Detta ar sarskildt fallet

med de langsgftende muskelknippena, som hos den bevingade

honan intaga allra storsta delen af den rymliga thorax. Af
de triangulara sternodorsala muskelknippena aterstil blott det

jemforelsevis obetydliga parti, som hor till mellanbenens rorelse-

apparat. I samband med denna foriindring af muskulaturen

') Grand dorsal Amans (Etude de I'organe du volehez les Hymenopteresy
^) Ste?'naHdorsauco Amans.
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Star en synneiiigen i ogonen fallande foriindring af muskel-

fiistena, d. v. s. de olika delarne af det thoracala chitinske-

lettet. Vissa delar lia i man af bristande anviindning liogst

betydligt reducerats till sin storlek, hvaremot andra delar, som

bilda fiiste for lios arbetarne mera anvanda och till foljd deraf

ansenligare muskier, ront en starkare utvecklino- och formfor-

andring. Delar, som forut voro med hvarandra rorligt forenade

till formedlande af vingarnes rorelser, ha mer eller mindre fast

sammanvuxit med hvarandra, hvarvid sammanviixningen iin

skett s& fullstandigt, att intet spar till suturer kan skonjas

mellan de sammanvuxna delarne, an kan sparas i de mer eller

mindre otydliga suturer, som beteckna de sammanvuxna delar-

nes granser. Bland de delar, som undergatt den vasentligaste

forandringen, miirkes forst och framst egentliga mesonotum. Un-

der det hos honan mesonotum intager nastan hela bredden af

thorax samt, betraktadt friin ofre sidan. mer eller mindre full-

standigt betiicker det jemforelsevis obetydliga pronotum, bar

arbetarens mesonotum reducerats till ett jemforelsevis kort och

smalt parti, som till foljd af den ofantligt starka vitvecklingen

af pronotum fatt sitt lage betydligt langre tillbaka, ungefiir

pa ryggens midt. Dess hos honan, till fiiste for langsmusk-

lerna, ofver pronotum mer eller mindre vertikalt nedbojda fram-

kant har med denna funktions upphorande fatt lem.na rum for

den starkare utvecklingen af pronotum. Detta senare bildar

hos arbetaren det bredaste partiet af thorax, och dess okade

storlek star i samband med en starkare utveckling af fram-

benens muskier. Den bakre sluttande delen af metanotum.

som hos honan bildar faste for storre delen af de langsgaende

muskelmassorna och sannolikt derfor har synnerligen stark

stupning, ar hos arbetarne, sUminstone af de fiesta Campono-

tider betydligt mindre brant sluttande. De sammansmilltnin-

gar, som egt rum mellan delar, som hos honan iiro med hvar-

andra rorligt forenade, aro af betydligt vexlande beskaffenhet

hos de olika sliigtena. Hos Camponotus har prothorax bibe-

liallit sin fuUstiindiga rorlighet mot mesothorax under det

hos ofriga slagten foreningen mellan dessa parti iir mer eller

mindre fast. Hos manga Myrmicider lorsvinner till och med
suturen mellan j)ro- och mesonotum fullstandigt. Hos samt-

liga arbetare sammansmiilta egentliga mesonotum, scutellum., de

mesosteniala sidoflikarne och scapulae med hvarandra, hvar-

vid egentliga mesonotum tillsammans med scutellum bildar en
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bnckelformig uppliojniHg pa ryggens midt hos Formica. Po-

lyergus, Lasius och Tapinoma. Hos Camponotus deremot bil-

dar ofre konturen af pro- och mesothorax en temligen jemn
linia, hvilket iifven iir fallet hos Myrmiciderna. Med de med
egentliga mesonotum sammaiiviixria delaine sammansmillter afven

egentliga mesosternum, hos de fiesta utan spar till sutnr mellan

scapula. Postscutellnm bar jemte de under densamma beliigna

sidoflikarne sammanvuxit med metanotum, hos de fiesta utan

spar till sutur. Hos t. ex. Camponotus ser man dock en otyd-

lig sutur mellan postscutellum och metanotum. A andra sidan

sammanvaxer postscutellum ofta afven med scutellum utan

nagon sutur dem emellan ; sa t. ex. hos Formica, der post-

scutellum for ofrigt iir starkt hopdragen och bildar den lagsta

delen af thorax emellan de puckelformigt uppstaende meso-

och metanotum. En sadan insnorning forekommer forofrigt

allmiint hos Formiciderna, med undantag af Camponotus, samt

hos flere Myrmicid.er. Hos Camponotus ax postscutellum i

jemnhojd med saval meso- som metanotum och ar begransad

fran b&da genom mer eller mindre tydliga suturer. Beremot

fbrsvinner hos Camponotus suturen mellan mesosternum och

sidodelarne af metanotum nilstan fuUstiindigt.

Dewitz pavisar') att de fuUvuxna arbetarelarverna ha viil

utvecklade »imaginalskifvor», homologa med dem, hvilka under

utvecklingens lopp hos hanar och honor utbildas till vingar.

Hos arbetarne reduceras dessa imaginalskifvor sk smaningom

under puppstadiet och visa sig hos den fuUbildade arbetaren

blott sasom tva starkt chitiniserade punkter under mellersta

thoracalstigmat. I tviinne fall bar jag funnit dessa af Dewitz

pavisade obetydliga sista spar af vingar utvuxna till omkring

1 mm. langa, mot spetsen bredare, svarta och hopskrumpna

vingrudiment, och detta egendomligt nog hos individer, hvilkas

thorax i ofrigt visade fullkomligt typisk arbetarebygnad. Det

ena fallet var hos en storre arbetare af Formica sanguinea, det

andra hos en dylik af F. rufibarbis. Andra och betydligt

mera instruktiva fall af atavism hos myrarbetare finner man
i de individer, hvilka i sin thoracalbygnad stannat pa primi-

tiva, om honans mer eller mindre erinrande stadier. Den forste

som papekat tillvaron af dylika mellanformer mellan honor och

arbetare (^9) iir Foeel,^) som fvinnit dem hos Formica rufa,

') iCcitschr. f. nnss. Zool. XXVIII, .555.

^) Les Fovrmis de la svisse, sid. 137.
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nangitinea och rufibarbis, hos Tapinoma nigerrimum samt Myr-

mica laevinodis. Hans beskrifhing ofverensstiiramer till det

mesta med de liknande mellanfoimer, som jag ofta funnit hos

Formica rnfa och sauguiaea samt en gang hos F. pratensis

och fusca. Dock har jag aldrig sasom Poeel funnit »rudiment

af sciitellum samt artikulationsstilUen for vingar» hos nagra af

dessa former, hvaremot jag hos de fiesta funnit postscutellum

viil markerad. I likhet med Forel har jag funnit nastan alia

ofvergangsformer mellan arbetarne och de extrema atavistiska

formerna, men deremot inwa mellan dessa senare och honorna.

Det mest utmarkande for dessa egendomliga '^ 9 ar en synner-

ligen stark utveckling af mesonotum, saviil pa bredden som
hojden, hvilket ger thorax ett mycket pafallande puckelryg-

gigt utseende. Denna egendomliga bildning star dock ej i

samband med nSgon starkare utvecklad, om lionans erinrande

thoracalmuskulatur. Hufvudet erinrar mest om honans, hvar-

emot abdomen ar liten och innehaller rudimentiira ovarier med
blott ett fatal (jag har blott funnit 2) iiggror; receptaculum

seminis saknas ocksa liksom hos arbetarne. Jag har i fig, 4

—6 afbildat thorax af nagra af dessa mellanformer, funna i

stort antal i ett samhalle af F. sanguinea. Fig. 4 a framstiil-

ler ett utbildningsstadium, som temligen narmar sig honans,

sarskildt genom sitt korta metanotum, hvars bakre yta iir mycket

starkt sluttande liksom hos den vingade honan
;
postscutellum

iir hiir mindre skarpt markerad och liksom hos de foljande

och hos arbetarne ser man pa dess sida den bakvingen repre-

senterande rundade knolen. Fig. 4 b visar samma thorax fran

ofre sidan, hvarvid bredden af mesonotum ar synnerligen pa-

fallande. En annan egendomlighet som Forel ej omnamner
iir den skarpt markerade liingsgaende midtelsuturen p^ meso-

notum, fortsatt af en mindre tydlig pfl. pronotum. Denna sutur

aftager i tydlighet hos de arbetarne narmare staende mellan-

formerna for att slutligen hos arbetaren ha sparlost forsvunnit.

Den ar ofta tydligt osymmetrisk och likasa de bada halfvor

i hvilka den delar mesonotum. Pig. 5 a framstaller en thorax

hvars metanotum i sin form fatt mycken ofverensstammelse

med arbetarens, sarskildt genom den bakre ytans mera lang-

sluttande beskaffenhet. Postscutellum ar har mycket tydligt

markerad och likasa suturen s mellan mesonotum och meso-

sternum. Sedd fran ofre sidan (fig. 5 b) visar denna thorax

en aftagande bredd af mesonotum, hvarjemte den otydliga mid-
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telsuturen a pronotum forsvunnit. Fig. 6 a visar en annu

stcirre ofverensstammelse rued arbetarens thorax, i ty att

mesonotum hiir ter sig mindre puckligt samt metanotum

natt storre hojd. Suturen s ar har mycket otydlig for

att hos arbetaren niistan alldeles forsvinna. Pa fig. 6 b ser

man, att bredden af metanotum pa samma thorax betydligt

reducerats och ar mindre an bredden af pronotum i motsats

mot forhallandet hos de foregaende formerna. Postscutellum

ar jifven hiir tydligt markerad genom suturer, men dess bredd

har aftagit sa att de ofvannamnda runda knolarne ses ligga

narmare hvarandra, ehuru ej sa nara som fallet iir hos arbe-

taren. Den hos foregaende mellanform skarpt utpraglade langs-

gaende midtelsuturen a mesonotum ar har tydlig endast i midten.

FoEEL omnjimneri) ett annat slag af mellanformer mellan

honor och arbetare, namligen de s. k. smd honoriia, hvilka ha

sin thorax bygd pa samma satt som de vanliga honorna och

aro forsedda med vingar men utmiirka sig genom sin obetyd-

liga storlek, sin smalare thorax samt sin proportionsvis mindre

abdomen an de vanliga honornas. Han anser det foga sanno-

likt att de aro befruktningsskickliga och p^pekar de analoga

fallen hos bien och humlorna. Dylika smd honor har ban

funnit hos Myrmica rubida och laevinodis, hos Leptothoraa;

acervorum samt Forniicoxenus nitiduhis, hvarjemte han betriif-

fande den sistnamnda anmiirker att de voro vinglosa, men anser

troligt att de varit forsedda med \dngar. Den af Meinert^)

gjorda iakttagelsen, att oceller an forekomma, an saknas hos

arbetarne . af Formicoxenus anser Foeel grunda sig pa dylika

smd honor.

Smd honor har jag funnit hos saval Leptothorax acervo-

rum som muscorum och tuberum samt hos Myrmica scabrino-

dis. Samtliga dessa voro vingade och visade iugen yttre af-

vikelse fran de vanliga honorna forutom genom sin relativt

mindre abdomen samt genom kroppens obetydliga storlek. Sa

t. ex. fann jag i ett samhalle af Leptothorax acervorum tal-

rika smd hovor, hvilka hade en langd af blott 3 mm. under

det de storre i samma samhalle nadde en langd af 5 mm.

Deremot visade atminstone de af mig undersokta en reduk-

tion af ovarierna, i det ap-grorens antal var blott 3 i hvardera

ovariet. Hos storre honor af denna art har jag fimnit 5—6 iiggror,

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 1.S8.

^) Bidrag til de danslie Myrers naUirhistorie, sid. .56.
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hos arbetare blott 1 i hvardera ovariet. Betraffande de af

FoREL omnamiida ^$ at ForiniaOiveTi us yHI ^a.g gent emot deniae

forfattare framhalla att de ingalunda alltid aro vin^ade (och

salunda hiinforliga till kans kategori: »sma honors) utan att

tviirtom i hvarje Formicoxenusssxsxlxfille typiskt forekomma tal-

rika tj$, hvilka aldrig varit forsedda med vingar och livilka i

bygnaden af sin thorax visa en fullstiindig ofvergano-sskala

mellan lionans och den typiske arbetarens. I samma man som
bygnaden af deras thorax star niirmare honans aro afven deras

oceller utvecklade, hvilket forklarar den nyssniimnda uppgif-

ten af " Meinert. De typiska arbetarne sakna deremot alltid

oceller. Jag har i fig. 1 b, c och d lemnat nagra afbildnin-

gar af thorax hos dylika ^9. Fig. a framstaller thorax af en

typisk arbetare, pa hvilken man blott ser scutellum utmarkt

genom en ytterst svag antydan till sutur. Pa fig. h ar denna
sutur skarpare markerad, och redan hos denne y 9 liksom hos

alia de foljande'finnas oceller. Ovarierna ha hos denna form
hvardera 2 iiggror, hos den typiske arbetaren blott 1. Pa fig. c

ar scutellum utmarkt pa samma siitt som hos foregaende, men
derjemte iir postscutellum skarpt begriinsad genom en tydlig

sutur, och mellan pro- och mesonotum har en otydlig sutur

tillkommit. Pa fig. d arc samtliga dessa suturer skarpt mar-

kerade och tydliga, och har finnas dessutom insertionsstallen

for vingar. ]^asta stadium iir de sma honornas, hvilket lika-

ledes iir representeradt i Formicoxenussamhallet, som salunda

hyser en oafbruten ofvergangsserie mellan honor och arbetare.

(FoKEL omniimner ilnnu ett slag af ^ 9, hvilket utmiirker

sig genom en stor abdomen med viil utvecklade ovarier, under

det ofriga kroppsdelar ofverensstiimma med de typiska arbe-

tarnes. Redan Hubee omniimner under namn af ^femelle ap-

tere-» en dylik ^ 9 af Polyergus rufescens. Porel har dessutom

funnit dylika i^ 9 af Formica rujibarhis, Myrmica rubida och

Crematogaster sordidula).

Arbetarnes hufvuden aro relativt storre iin drottnin.aarnaso
och hanarnes. Sa iir iifven forhallandet med deras hjerna,

hvarvid synnerligen vid jemforelse med hanarnes skilnaden

blir pafallande. Deras mundelar iiro starkare utvecklade, siir-

skildt iiro mandiblerna stora och starka samt hos de fiesta for-

sedda med bred, tandad tuggkant. Undantag hiirifran bilda

bland de svenska myrarterna blott Polyergus rufescens och To-

mognathus sublaeois, af hvilka den -forre har skiirformiga, i en
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spets utlopande mandibler med skarp och smatandad iure samt

tjock och afrundad yttre kant. Denna egendomliga form iir

emellertid ej egendomlig for arbetarne utan &terfiiines lios bade

lianar ocli honor, ehuru dessas mandibler iiro mycket svagare.

Hos Tomognathus ilr tuggkanten bred men skarande och

otaudad.

Antennerna ha samma bildnino; som drottnintjarnes utom

hos Solenopsis, hvars arbetare ha en antennled mindre tin

honorna.

Ogonen ilro reducerade, i det ocellerna, da sadana fore-

komma, iiro mycket sma, hvarjemte de sammansatta ogonen

ha ett jemforelsevis litet antal facetter. Foeel har gjort sig

modan att rakna facettemas antal hos manga myrarter, och man
finner af hans forteckning') att detta antal vexlar betydligt,

mora, sasom det tyckes, i samband med individernas storlek

an med synformagans utveckling. Storsta antalet, nilra 600,

har han funnit hos F. pratensis. Hos Solenopsis fugax finnas

blott 6—9, hos Solen. orbula blott 1. Hos en del myror saknas

hvarje spar af savill oceller som af facettogon; sk t. ex. hos

de sydeuropeiska sliigtena Leptanilla och DoryLus. (Hos arbe-

tare af det syd-amerikanska sliigtet Eaton finnes i stiillet for

facettoga p& hvardera sidan en ocell).

Oceller saknas hos alia arbetare af Myrmicidernas familj.

Meinbet uppgifver visserligen -) att oceller regelbundet skulle

forekomma hos Tomognathus; sadana omnamnas dock ej hos

detta slagte af nS,gon annan forfattare och ehuru jag har haft

tillfiille undersoka omkring 150 Totnognathus-aihetare har jag

aldrig hos dem funnit oceller. Sadana saknas vidare hos arbe-

tare af Tapinoma samt bland Caniponotiderna hos arbetarne af

Cawponotus- samt nagra Lasius-sirtcx. Forrnica-ai-teTna ha i

regel viil utvecklade och tydliga oceller; men inom ett sam-

hiille af Formica pratensis fann jag arbetarne blott utrustade

med en enda ocell (den mellersta) och till och med denna var

hos de smiirre arbetarne otydlig.^)

Hos de svenska myrarterna finnes ej en sa utpriiglad

skilnad mellan arbetarne inom gamma samhiille som hos

nagra sydeuropeiska samt isynnerhet hos en del tropiska ar-

^) Les Fofir7}iis de la Suisse, pag. 117.

2) \. c. sid. 61.

') A andra sidan lara afyen stundom storre Camponotus-avhetare upp-

trada med en rudimentar midtelocell.
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ter, hos hvilka man jeinte den vanliga arbetareformen finner

en frSu denna mycket afvikande »soldatforiTi» utan nagra

raellanf'ormer mellan dessa tviinne kaster*). Dock finner

man iifven lios vara svenska myror en antydan om, huru

•denna skarpt utpriiglade kastindelning kommit till stand.

Hos manga arter finner man nemligen storre och mindre ar-

hetare, hvilka forutom storleksdifferensen visa en i samband

dermed stilende konstant olikhet i kroppsformen. Men ytter-

ligheterna aro hiir sammanbundna genom talrika, omarkligt i

hvarandra ofvergaende mellanforraer, sa att ndgon kastskllnad

anBU ej kommit till st&nd men mojligen kan uppsta, ifall de

indifferenta mellanformerna ej mer produceras. De storre

urbetarne ha relativt storre hufvuden^) och mandibler, bak-

hornen af hufvudet, der de hiir synncrligen starkt utvecklado

kakmusklerna' ha sitt faste iiro nastan ratvinkliga. Hufvudets

bakre kant iir nagot konkaverad. Pacettogonen iiro jem-

ibrelsevis sm&, foga bugtiga, niistan plana. Ansigtets sido-

delar utskjnta miirkbart utanfor ogonen. Kakarnes tiinder

iiro vanligen trubbigare och mindre skarpt afsatta iin hos de

mindre arbetarne. Kroppen iir mera robust, siirskildt visar

thorax en grof're bygnad. I alia dessa karaktiirer tendera de

storre arbetarne till likhet med »svldaterna» hos de arter, der

kastindelningen iir utpriiglad.

Hos de mindre arbetarne iir det relativt smalare hufvudets

bakre kant niistan rak, och bakhornen iiro afrundade. Facett-

ogonen iiro jemforelsevis storre, starkt bugtiga. Ansigtets

sidodelar utskjuta foga eller intet utanfor ogonen. Punkt-

ogonen iiro mer eller mindre rudimentiira. Kroppen i sin

helhet slutligen och siirskildt thorax iir hos de mindre ar-

tetarne relativt smiirtare, hvarjemte fiirgerna iiro mindre

lifliga.

') Ehuru detta ar regel. akulle man kunna vanta att i sallsynta fall fa

se en genom aterg^ng frambragt mellanform mellan arbetare och
soldater. I sjelfra verket bar ockaa Mayr (Xleher Eciton-Labidtts
Wiener Ent. Zeit. 1886) nyss beskrifvit en sadan fran BrasUien er-

hallen mellanform, hvars mandibler liknade saval arbetareng, som
soldatens, under det djurets organisation for ofrigt ofverensstiimde
med de typiska soldaternas.

^) Denna hufvudets storlek star dock lika litet bar som hos soldaterna
i samband med nagon starkare utreckling af hjernan an hos de
mindre arbetarne utan torde hufvudsakiigen bero p& de kraftigare

och storre mandiblerna, hvilkas starkare ntveckling krafver en kraf-

tigare muskulatur och motsvarande storre muskelfasten a hufvudets
chitinskelett.
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Till ofvanniimnda olikheter skulle kunna laggas nagra

af Lespes^) meddelade iakttagelser rorande aggrorens antali

ovarlerna hos olika slag af avbetare. Sfi, har ban funnit, att

de storre arbetarne af Formica sariguinea och pratensis van-

ligen ha 6 aggror i livardera ovariet under det de smS, van-

ligen blott ha 3 (hos F. pratensis dock stuudom iinda till 5).

Hos de mindre arbetarne af Camponotus pv.bescens har han

funnit blott 1 aggror i hvardera ovariet, hvaremot de storre

hade 2. Sainma var forhallandet hos C. marginatus.

Hos storre saw^wwea-arbetare har jag funnit anda till 12

aggror i hvardera ovariet; hos smarre i likhet med Lespes

blott- 3. Hos storre arbetare af Camponotus ligniperdus och

herculeanus har jag funnit 2 (undantagsvis anda till 5) aggror,

hos sma arbetare blott 1 i hvardera ovariet.

De olika slagen af arbetare aro representerade i vex-

lande talrikhet inom olika samhiillen. Stundom aro de storre,

stundom de mindre, stundom slutligen mellanformerna de

talrikaste. Hos en del arter, iiro arbetarne typiskt temligen

jemnstora, utan nAgra mera i ogonen fallande olikheter vare

sig i form eller storlek. Sk ar i allmiinhet forhMlandet hos

de flesta svenska Myrmioider, hos Tapinoma, Polyergus, samt

de morka iasiMs-arterna. Hos Formica exsecta och pressilahris

iiro olikheterna ej heller synnerligen i ogonen fallande, men
hos de ofriga i^ormica-arterna samt hos de gula Lasius-a,r-

terna kunna de vara hogst betydliga. Mest utpraglade och

pS-fallande iiro de hos Cam,ponotus-aTterna, (se I, fig. 3 och 4)

hvilkas storre arbetare med sina viildiga hufvuden ha ett ut-

priigladt ^soldatlikti utseende.

N&gra miitningar, som jag verkstiillt pa de olika slagen

af arbetare, lemnade foljande resultat. I ett gamhiille af Cam-

ponotus herculeanus

hade de storsta arbetarne en langd af 12 mm-.,

» » minsta arbetarne » » » 6 mm.
Hos de storsta arbetarne var hufvudets liingd 4 mm.

» » » » » » bredd 4 mm.
» » minsta » » » -langd 2 mm.
» » » » » » bredd 1,5 mm.

I tvilnne samhallen af Camponotus ligniperdus lemnade

miitDingarne foljande resultat:

') Observations sur les Fourmis neutres (Annales des Sc. Nat. 1863).

6
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A. storre ^ : maximildngd 12,5mm., hufvudetsldngd i mm., dessiredd3,6mm.'

mindre't^: minimilangd 8> » >2» » »],5»
S. storre ^i maximildngd \1.!> » > > 3,7 > » » 3 >

mindre ^: minvmildngd Si j >2j >»1,5»
I ett samhalle af Formica sanguinea fann jag foljande

dimensioner:

storre ^: maximildngd 9 mm,, hufcudets Idngd 2,9 mm., (Zess hredd 2,1 mm,

mijidre'^: minimilangd 5,6 * » » 1,9 > » > 1,2 »

Till de hos myror kanda fallen af lateral hermafroditism')

ar jag i tillfalle att lagga ett nytt, som jag iakttagit i ett

samhalle af Leptothorax tuherum. Den ifragavarande herma-

froditen var pa hogra sidan. utrustad med uteslutande ar-

betarekaraktarer, under det venstra sidan omvexlande fore-

tedde hanliga- och arbetare-karaktarer. Venstra halfvan af

hufvudet var en hanes, med svag och platt mandibel, stort och

bugtigt facettoga samt tvanne oceller. Det af sin svarta farg

utmarkta hanliga omrSdet omfattade nemligen afven den

framre eller midtelocellen. Hansidan var forsedd med han^

antenn med kort skaft och af den for tuberum-hiiVi&xnQ ka-

raktiiristiska hvitgula fargen. Plagellum hade dock blott -11

leder, enar de tvanne yttersta lederna sammansmalt, si\ att

antennernas ledantal blifvit detsamma sera hos arbetaren ).

Pronotum var en arbetares; mesothorax var pS, venstra

sidan bredare och nppbar en framvinge. Mesonotum, scu-

tellum, sidofiiken, scapula och metasternum voro pa venstra

sidan en hanes och morkbrunt fargade. - Mesonotum inkrak-

tade pa hansidan nagot litet mer pft bakre delen af prono-

tum an arbetaresidans. Postscutellum och metathorax vore

en arbetares, hvadan salunda bakvinge saknades afven pa

venstra sidan. Hansidans ben voro nagot liingre och spens-

ligare men af samma fiirg som arbetaresidans. Pormen af

petiolus bildade ett mellauting mellan hanens och arbetarens,

men venstra sidan var mokt fargad liksom hos hanarne. Ab-

domen var af temligen regelbunden arbetare-form och fiirg;

') FOKEL: Les Fourmis de la. Suisse, sid. 139.

^) En annan antydan om pa hvad satt ett antal likartade leder redu-

ceras gliva maxillarpalperna hos F. pressilatris. Dessa aro 5-ledade,

hvaremot alia andra arter af slagtet ha dem 6-ledade. Dock ser man
pa en af lederna (enl. FOKEL oftast pa den 4:de, jag har aldrlg fun-

nit det annat an pa den 5:te) en antydan att densamma nppstatt ge-

nom sammanvaxnlng af tvanne, en antydan som kan ga anda till en
half delning af ifragavarande led.
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men i spetsen fans p§, venstra sidan en ofullstandig buk-

skena till def for hanarne karaktaristiska 7:de abdominalseg-

mentet. En utskjutande, oregelbundet formad penis fans,

hvars genitalvalvler p^ hogra sidan voro till oigenkiinlighet

forkrympta, tinder det de pa venstra sidan voro temligen

normalt utvecklade. Till hoger oin penis fans en temligen

oregelbunden gadd. De inre generationsorgaiien utgjordes

af tvanne sadesbMsor, af bvilka den venstra var nagot storre

an den hogra ool;i stod i samband med ett vas deferens, bvil-

ket deremot saknades pa hogra sidan. Nagon testikel var ej

iitvecklad. Under och till hoger om dessa hauliga genera-

tionsorgan fans ett ovarium best&ende af ett stort iiggror med
ett val ntveckladt agg i nedersta aggkammaren samt tvS,

mindre aggror utan nagra mogna agg. Detta ovarium stod i

forbindelse med en dggledare, som utmynnade i en vagina.

Af n&gon giftbMsa eller af de till giftapparaten horande

kortlarne sag jag intet spS,r.

En hos myrorna synnerligen skarpt framtradande egen-

domlighet ar hvad Forel *) kallar: tla non-identiti des ca-

racteres zoologiques» hos de siirskilda konen.

Hanarne niirma sig i regeln mera den allmanna stekel-

typen an de mera ombildade honorna och arbetarne, och

de tyckas, sSsom Foeel pftpekar, vara insekter af helt andra

familjer an de senare. Hanarne af tvanne narst&eude arter eller

till och med af tvanne narstaende sliigten skilja sig i regeln

genom helt andra karaktilrer fran hvarandra an honorna och ar-

betarne af samma arter eller slagten. Den snart sagdtendafor de

tre konen gemensamma karaktaren iir niiringskanalens form.

Dessutom framhSller Mayr^) den egendoraligheten att inora

mSnga slagten hanarne af de olika arterna aro synnerligen svara

att skilja fran hvarandra, under det honor och arbetare inom
samma sliigte visa mycket val utpraglade artdiiferenser, hvar-

emot hanarne generiskt aro latta att atskilja, under det mot-

satt forh&Uande eger rum hos honor och arbetare.

Af ofvan anforda forh&llanden framga.r, att ett system

grundadt pS, hanarnes karaktiirer svarligeh kan bli kongruent

med det pa honornas och arbetarnes grundade. Det ar af

denna orsak som Mate i >^Die Europdischen Formicidew fore-

tagit sig att uppstiilla sarskilda analytiska tabeller for hanar,

') Leg Fourmis de la Suisse, sid. li.

^) Die Enropdiscken Formiciden, sid. V.
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honor och arbetare, en systematisk metod, som sedermera an-

tagits af nyare forfattare pS, detta omrade.

En annan omstandighet, p& hvilken Forel forst fast upp-

marksamlieten ^) ar forekomsten af talrika mellanformer mellan

manga narstaende myrarter. Detta har foranledt honom att

sasom racer under en gemensam artbenamning beteckna at-

skilliga former, som ej aro sS, isolerade, som man vanligen

fordrar for »artbegreppets» tilliimpning men dock visa mera

konstanta karaktiirer an de obetydligare afvikelser, som man
plagar beteckna sasom varieteter. S&dana mellanformer upp-

trada i siirskilda samhiillen, hvilkas alia medlemmar visa

samma intermediara karaktarer i storre eller mindre grad,

beroende, s&som Foeel formodar, pa harstamningen fran ge-

mensamma stammodrar och nya samhallsmedlemmars repro-

duktion genom honor och hanar ur samma samhiillen. Emel-

lertid papekar Foeel den omstiindigheten att i alia samhallen,

afven de af till samma art hanforliga utpriiglade racer bil-

dade, de storre arbetarne aro de som visa race-olikheterna

mest utpraglade, under det de mindre af samtliga raeerna

iiro hvarandra mycket lika. Denna iakttagelse har jag haft

tillfalle att ofta bekriifta. Synnerligen falier detta forhallande

i ogonen hos raeerna af Formica rufa, hos hvilka de mindre

arbetarne genom sin morkare fiirg och sin beharing visa en

sa stor likhet, att de, antraffade skilda fran sina samhallen,

aro ganska svara att med sakerhet bestiimma, under det do

storre arbetarne visa mycket i ogonen fallande olikheter.

Deremot mS.ste jag p& grund af mina langre fram omnamnda
beriikningar bestrida samme forfattares, i samband med ofvan-

st&ende, lemnade uppgift, att mellanformerna mellan de storre

och de mindre arbetarne aro inom samma samhalle siillsyn-

tare an de extrema formerna, fi,tminstone inom svenska myr-

samhallen.

Afven paleontologiska fakta ha bidragit att lemna stod

at FoEELS formodan ang&,ende den nara frandskapen mellan

nagra af honom redan forut sSsom racer under samma artbe-

namning sammanforda former. Mate omnamner nemligen i

sitt arbete Die Ameisen des Baltischen Bernsteins en i bern-

stensstycken funnen Lasius-&vt, hvilken han kallar ScMeffer-

decheri och af hvilken de undersokta 174 exemplaren visade

alia mojliga ofvergSngar till 4 nutida former: Lasius niger, L.

') Les Fourmis de la Suisse, aid. 16.



BIHA'NG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDE. BAND 11. N:0 18. 85

emarginatus, L. alienus, h. hrunneus ^), hvadan han auser

sannolikt att L. Schiefferdeckeri kan betraktas sasom de

Damnda nutida formernas stamform.

Ora myrornas bon och andra byggnadsarbeten samt
Taganlaggningar.

Inga insekter ega i sa hog grad formagan att i sin bo-

byggnad lampa sig efter omstandigheterna som myrornn, och

det ar tack vare donna formSga som dessa kunnat sprida sig

till snart sagdt alia lokaler inom de varma och tempererado

zonerna, der ofverhufvud taget n&got djurlif traffas. I skogar

och hagar bygga de stackar af stundom mycket ansenliga di-

mensioner. I de ihaliga triiden mura de konstrika bon, och

fa aro de murkna stubbar, som ej herbergera n&got myrsam-

hillle.

Vara hagur och betesmarker aro tatt bestrodda med
tufvor. Hvarenda tufva iir ett verk af myror, de fiesta till

och med af en enda art. Under mossan och stenarne p§, de

mest sterila platser aro myrsamhiillena talrika. I tradgar-

darne grafva de sina gSngar under tradens rotter, och till

och med boniugshusens vjiggar nodgas hysa dessa sm& kos-

mopoliter. Samma art, som under gynsamma forhallanden

bygger stackar eller tufvor, reder ofta sitt bo i en murken
stubbe eller l&ter sig till och med noja med nagra enkla

g^ngar, utgrafda under en lost pa marken liggande sten.

For de fiesta arterna gifves det dock ett typiskt byggnads-

satt, som mer eller mindre tydligt upprepas inom hvarje till

samma art horande samhiille.

SSsom den ursprungligaste formen for myrornas bobygg-

nad torde man kunna betrakta en enkel hS,la, grafd i jorden

eller i nagon murken stubbe. Sadana h&lor grafva de be-

fruktade och isolerade honorna for att deri uppfoda sin forsta

fataliga afkomma, de forsta raedlemraarne i det blifvande

samhallet. Sedan de forsta arbetarne blifvit utbildade, an-

tager boet med deras bitrade storre dimensioner, p& samma
g&ng som gangarne blifva mera komplicerade. Fr^n detta

') Dessa i hade af Foeel sammanforts under gemensam artbenamning
redan innan han iktt kannedom om Mates ifragavarande upptackt.
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gemensamma ursprung utbildas boen sedermera enligt de

olika typer, af hvilka jag har nedan vill lemna en ofversigt.

HuBEE, Ebkaed och FoKEL ha i sina respektive arbeten lem-

nat mycket detaljerade beskrifningar p& myrornas bobygg-

nader jemte deras satt att gS, till viiga vid sina byggnads-

arbeten. Jag inskranker mig i det foljande till skildringen

af de olika byggnadssatt, som jag funnit anvandas inom vart

land af de bar forekommande myrarterna. I de fall, d& mina

iakttagelser ej ofverensstamraa med de ofvannamnda forfat-

tarnes, torde detta kunna forklaras af de olika breddgrader

(Schweiz) under hvilka dessa forskare utfort sina undersok-

ningar. Olikheten i klimat och naturforhallanden i allmiinhet

alstrar hos varelser, hvilka sa liitt foga sig efter omgifvande

forb&llanden som myrorna, olikheter i lefnadssatt och sed-

vanor. Af intresse ar, att i vissa fall byggnadssatt, som
FoREL- i Schweiz funnit uteslutande anvandas i alpina trak-

ter, i vart land allmant forekommer afven pS Mglandet.

De typer, som kunna urskiljas i de svenska myrarternas

byggnadssatt, arc foljande:

1) Bon grafda i marken eller i murket tra, utan nagra der-

utanfor befintliga byggn adsarbeten.

2) Bon murade af en papperslik tramassa i ihaliga trad-

stammar eller mellan tradrotter.

3) Bon grafda i marken och ofvertackta af murade tufvor.

4) Bon grafda i marken eller i murket trii och ofvertackta

af hopsliipadt stackmaterial.

Af dessa ofvannamnda hufvudtyper finnas otaliga modi-

fikationer, hvarjemte ofvergangsformer fr&n den ena till den

andra aro mycket talrika.

I. Bon grafda i marken eller i murket trS, utan nagra derutanfor

beflntlig'a bygnadsarbeten.

Detta byggnadssatt^) ar det allmiinnast forekommande

och pa samma gang att betrakta sasom det ursprungligaste,

hvilket ligger till grund for alia de ofriga byggnadsmeto-

derna. Det ar, tillika det mest omvexlande och oregelbundna.

') Uttrycket »byggnadssatt» ar naturligtvis temligen oegentligt i fr&ga
om blott grafda bou. Jag tillater mig dock att anvanda det i brist

pa lampligare.
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hvarfor beskrifningen af detsamma erbjuder de storsta svSrig-

betenia.

Inom denna afdelning liar man att urskilja:

A. Bon grdfda i marken.

B. Bon utarbetade ur mer eller mindre murkef trd eller ur

bark.

Gemensamt for dessa bada slag af bon jir att de utgoras

af en raiingd storre och mindre, oregelbundet formade kamrar

med slata vaggar, fordelade i en eller Here vS,ningar samt

forenade genom iner eller mindre tranga gS,ngar. Mellan-

'viiggarne mellan kamrarne kunna vara tjockare eller tunnare

likasom jifven de bar cob der till de storre kamrarnes stod

qvarlemnade jord eller trapelarne kunna vara af grofre eller

smalare beskaffenliet.

A. Bon grdfda i marken.

Fran urforraen, den enkla halan som genom en kort och

trftng gang oppnar sig i jordytan, till de af talrika storre och

mindre, i flere tydliga vaningar fordelade kamrar bestftende

boen finnas alia mojliga modifikationer af dessa i rnarken

grafda bon. Att uppstiilla nagon allraiin regel for kamrarnes

anordning torde vara omojligt. Blott det ar tydligt att my-
rorna betraff'ande kamrarnes storlek och afstand fran hvar-

andra lampa sig efter jordmanens beskaffenhet, i det nem-

ligen en lerhaltig och grusblandad jordman genom sin storre

fasthet tillater urhftlkandet af storre kamrar med tunnare

skiljeviiggar, hvaremot en mycket sandig mark till foljd af

sin losa konsistens blott lampar sig for smarre, langt frdn

hvarandra belagna kamrar, hvarvid dessas ringa rymlighet

ofta ersattes genom boets utbredning ofver en storre yta.

Ofta ar boot utgrafdt under en sten eller under flere niir-

liggande s&dana, och kamrarne utmarka sig da genom sin

betydliga storlek men derjemte genom sin ringa hojd. Kam-
rarnes tak bildas nemligen bar af stenen sjelf, till hvars

stod bar och der storre eller mindre jordpelare blifvit qvar-

lemnade vid den ofriga jordens undanskafFande. Kamrarnes

golf ar nastan ofverallt parallelt med taket, d. v. s. stenens

undre yta. Under dessa kamrar kunna pa storre eller mindre

djup andra befinna sig, hvilka genom runda eller ovala hal

kommunicera med den ofre vaningen. Dessa kamrar, hvilkas



00 G. ADLERZ, SVENSKA MYEOR OCH DERAS LEPNADSFORHALLANDEN.

livalfda jordtak ar af mindre biirighet, lia derfore mindre

vidd, hvaremot deras liojd vanligen ar betydligt storre an i

den omedelbart iinder stenen belagna vflningen. En syn-

nerligen tydlig inblick i de griifvande myrarternas byggnads-

siitt far man genom att forsigtigt bortlyfta nagon delvis i

marken nedsankt sten, under hvilken nagot myrbo befinner

sig. Utbm de ofvanbeskrifna laga kamrarne, for hvllka ste-

nens undre yta tjenar till tak, finner man nemligen langa,

langs utmed stenens nedsankta del i flere vaningar ofver

hvarandva lopande gangar, hvilka genom stenens borttagande

berofvats sin ena sidoviigg men som for ofrigt, synnerligen

i lerhaltig jordman qvarsta i orubbadt skick, ak att golfven

dem emellan likna ofver hvarandra belagna hyllor. Golfven

mellan de olika vaningarne, hvilka man sdlunda genom ste-

nens borttagande ser i vertikal langdgenomskarning, aro ofta

temligen tunna samt bar och der genombrutna af runda oiler

aflanga hal for passagen fran den ena v&ningen till den an-

dra. I de fall da golfven iiro af betydligare tjocklek kom-'

municera vS,ningarne med hvarandra genom snedt nedstigande

g&ngar. Gangarne sjelfva iiro har och der kammarformigt

utvidgade och deras sidoviiggaf aro bar och der genom-

brutna af hal, medels hvilka de stk i forbindelse med djupare

belagna rum. Pa golfven i de ofvan beskrifna kamrarne ligga

myrornas puppor "och larver grupperade i storleks- och al-

dersklasser. De olika vaningarne anyandas for att afpassa

den efter vaderleken och dygnets olika tider vexlande tem-

peraturen. Salunda ser man larver och puppor under varm

och solig vaderlek placerade i de ofre v&ningarne hvaremot

de vid lagre temperatur samt under natten nedbiiras i de

undre, for varmeutstrSlningen mera skyddade vaningarne.

Det iir isynnerhet p& oppna och soliga platser som myrorna

'

griifva sina bon under stenar, sannolikt derfor att fuktigheten

under dem battre bibehalles.

De fiesta svenska myrarterna ha atminstone en del af

sitt bo inredt pa ofvanbeskrifna siitt, d. v. s. med i marken
griifda gangar och kamrar. Camponotus-arteina., isynnerhet

C. ligniperdus, grafva mycket ofta sina bon under stenar pa

soliga backsluttningar. De utgoras vanligen af mycket stora

kamrar samt vida gangar med oftist tydliga och dppna in-

gangar. BetrafFande C. puhescens, som jag aldrig sjelf an-

traffat, kan jag ej lemna nagon antydan om dess byggnads-
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salt hos OSS. Enligt Mate (Ungarn's Ameisen) skuUe denna art

i likhet nied ligniperdus vanligen bygga under stenar. livar-

emot FoEEL uppgifver att pubescens i Schweiz yttevst sallan

anvander detta byggnadssiitt, hvilket han afven medels han-

visning till en uppgift af Lespes visar vara fallet i sodra Frank-

rike ('1 s&val Schweiz som Frankrike deremot bygger arten

i regain i tra).

Bland i^ora-tz'ca-arterna iir det sanguinea, samt racerna af

fusca som anvanda ifragavarande byggnadssiitt (Fobel om-

namner pratensis, truncicola och pressilabris s&som undantags-

vis i Schweiz byggande bon af samma typ). Hos de bada

racerna fusca och rujiharbis finner man en egendomlig skil^

nad i byggnadssilttet, som stfir i samband med de bada ra-

cernas fran hvarandra afvikande lefnadsvanor. Rujibarhis,.

som for ett oppet lefnadssatt samt bar ett jemforelsevis mo-

digt och stridslystet lynne, griifver sitt bo pa oppna, soliga,

ofta pfi, sterila platser vare sig under stenar eller utan nagot

sS,dant skydd. Oppningarne iiro alltid fiere, stora och i ogonen

fallande. Fusca deremot, en skygg och forsigtig myra, hvars

larver och puppor ofta bortrofvas af andra arter for att an-

vandas till sla.ftjenst, grafver heist sitt bo pa mera skyddade

lokaler och foredrager griisrika platser framfor de sterila och

kala. G&ngarnes oppningar aro smS, samt mycket viil dolda

under nUgot blad. eller mellan grasstraen. Sanguinea grafver

oftast under stenar pa oppna, soliga och sterila platser.

Gangarnes oppningar iiro ofta dolda s^som hos fusca.

Samma skilnad sora ofvan omniimnts i bobyggnaderna

hos F. fusca och F. rufbarbis eger iifveu rum mellan bygg-

nadssatten hos de gula och de bruna arterna af sliigtet Lasius.

De gula arterna, flavus och racerna af umbratus fora nem-

ligen ett mycket doldt lefnadssiitt och hafva ingangarne till

sina bon antingen fullstiindigt slutna eller mycket undan-

gomda och sma. Racerna af L. niger deremot ha i ofverens-

stiimmelse med sitt oppna lefnadssiitt vanligtvis stora, i ogonen

fallande och oppna ingangar till sina bon. Samtliga de niimnda

Lasius-arterna, griifva pa de mest olika lokaler s&viil under

stenar som i blotta marken. Alienus tycks foredraga sandiga

marker, atminstone bar jag stiindigt funnit denna race blott

pS, siidana lokaler. Tapinoma erraticum griifver dels i blotta

marken, dels under stenar, ofta pA, sterila lokaler; gilngarnes

oppningar iiro vanligen temligen dolda.
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Mytmiciderna griifva' vanligen mindre djupt an Formici-

derna, sarskiidt galler detta Zepto</ioraA'-arterna, hvilka ofta

noja sig med blott en enda mycket oregelbunden h&la under

nao-on mindre, platt, lost pa marken liggande stenskarfva.

Liknande bon hafva afven racerna Myrmica rubra, men bar

tiilkomma vanligen afven djupare beliigna kamrar, soni ge-

nom trfinga gangar aro forenade med det storre, nara ytan

befintliga rummet. Gangarnes oppningar aro bos bada dessa

slagten sma och val dolda. Samma ar forhallandet med Te-

tramorium caespitum, hvilken emellertid grafver djupt och ur-

halkar tcmligen stora kamrar samt vida gangar. Foeel om-

namner (Fourm. de la Suisse, pag. 175) en egendomlig iakt-

tagelse betrafFande Leptothorax acervorum, att nemligen denna

art i Schweiz aldrig grafver sitt bo under stenar pa slatt-

bygden, hvaremot detta iir regeln i Alperna, der arten ofta

grafver under samma stenar som Alyrinica-arter. I Sverige

ar det icke blott i fjalltrakterna som denna art grafver sitt

bo under stenar, utan detta byggnadssiitt ar det vanliga pa

bergbackarne i sa lagliindta trakter som t. ex. Ostergotland

men anvilndes afven der blott pa kuperade marker. I de

flacka Olandska och Gottlandska skogarne har jag deremot

aldrig traffat^ denna art under stenar. Leptothorax tuberum

grafver oftast sitt lilla oregelbundna och obetydliga bo un-

der lost pa marken liggande stenfliisor, pa oppna och soliga

lokaler, heist pa sadana der berggrunden blott bar och der

ar sparsamt och tunt betiickt af losa jordlager. Solenopsis

fugax har jag aldrig sjelf haft tillfiille att iakttaga. Foeel

beskrifver dess bo sasom slutet. d. v. s. att halornas ingan-

gar iiro sasom hos L. flavus antingeu fuUstandigt tilltappta

eller mycket val dolda. For ofrigt utmarker sig boet genera

sina rymliga halor, forenade genom langa, slingrande g&ngar,

af hvilka en del aro raera regelbundna och vidare, sa att de

tillata afven de jemforelsevis stora hanarne och honorna att

passera, hvaremot andra iiro mycket oregelbundna samt

ytterst trSnga, endast afsedda for denna arts synnerligen sma

arbetare. Dessa bon grilfvas ofta i mellanvaggarne i andra

myrarters bon eller ' atminstone i dessa andra bons omedel-

bara narhet och bilda salunda hvad Foeel benamner nids

doubles, dubbelbon, hvarraed afses det forhSllande att manga

myrarter uppsla sina bopalar i hvarahdras omedelbara narhet,

s^som i samma tufva eller under samma sten. Dessa bon
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sta dock ej i Bagon kommunikatioh med hvarandra utan iiro

fullstandigt skilda genom mer eller mindre tjocka jordvilggar,

hvarom man latt kan ofvertyga sig vid upplyftandet af en

sten, under livilken tva eller Here mot hvarandra fiendtliga

myrarter graft hvar sitt skarpt begrAnsade bo.

Polyergus Tufescens ooh Anergates atratulus vistas i vare

sig i blotta marken eller under stenar grafda bon, hvilka dock

iiro uteslntande ett verk af de af dessa arter hlUna slafvarne.

Deras bon ofverensstamma derfor fullstandigt med de re-

spektive slafarternas, d. v. s. hos P. rufesoens med dem af F.

fusca eller rufibarbis samt hos Anergates atratulus med dem
af Tetramorium caespitum.

OfvergSngsformer till foljande grupper af bobyggnad

bildas af iasms-arterna, som ofta vid kanten af de stenar,

under hvilka de graft sitt bo, uppmura mer eller mindre te-

tydliga tufvor, hvilka till och med kunna bli s& betydliga att

de omsluta eller till och med ofvertacka hela stenen. Ofver-

g&ngen till stackbyggnad framstiilles af Formica sanguinea,

som ofta kring och pa kanterna af de stenar, som bilda

taket ofver dess bo, hopslapar en obetydlig miingd stack-

material.

B. Bon ut'arbeiade ur mer eller mindre murket ird eller ur bark.

Myrorna bearbeta endast sadant trii, som iir mer eller

mindre angripet af rota. Piirskt och saftigt trii skulle lemna

foga tillfredsstiillande bostiider och det leranas af myrorna

alldeles orordt, afven om det griinsar omedelbart intill de af

dem bearbetade, mer eller mindre murkna delarne. Dock
kunna en del arter, isynnerhet Camponoius-artema, med sina

starka kiikar ur ett material, som iinnu besitter en betydlig

fasthet, utarbeta sina tiitt intill hvarandra beliigna, synner-

ligen prydliga kamrar. Dessa kamrar ha alldeles sliita vilggar.

af vexlande tjocklek, iinda fran ^1^ mm. eller ilnnu obetyd-

ligare. Kamrarnes form ar oregelbunden, dock iiro de van-

ligen mera utdragna i triifibrernas liingdriktning, ehuru man
S, andra sidan stundom finner kamrar, som ha sin storsta ut-

striickning i horisontal riktning. Vanligen iiro kamrarne

ytterst orcgelbundet fordelade;' men i nagra fall — hos F.

rufa, — har jag funnit on synncrligen pafallande regelbundon-

het, i det de voro fordelade i mftnga, tydliga, ofv.er hvar-
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andra belagna vaningar med parallela golf. V&uingarne stodo

i forbindelse med hvarandra genom runda h&\, sora hiir och

der genombroto golfven. De oppningar, medels hvilka de

siirskilda kamrarne kommunicerade med hvarandra, voro van-

ligtvis betydligt storre och af en mera oval form. Har och

der voro mer eller mindre afrundade pelare qvarlemnade till

takens stod. En del af kamrarne stodo medelst tva eller flere

oppningar i forbindelse med de kringliggande', andra deremot

hade blott en enda oppning.

Vare sig boet ar utat-betadt i ett trad eller i en stubbe

qvarlemnas alltid en solid viigg af periferien till en eller

annan centimeters tjocklek, hvilken blott har och der iir ge-

nombruten af boets ingangsoppningar.

Bon mer eller mindre liknande ofvanbeskrifna utarbetas

af Camponotus-aHerna, isynnerhet C. herculeanus, samt mera
sallan af Formica rufa, truncicola och sanguinea (n. b. detta

sdllan giiller blott sadana bon som iiro ensamt utarbetade ur

tra, utan att vara omgifna af nagot stackmaterial). Formica

fusca och Fusco-cinerea bearbeta vanligen blott mera anfratt

tra, likasa Lasius niger och Myrmica-arterua. Eacerna af Lepto-

tliorax acervorum ga harvidlag en medelviig. Hos dessa spe-

lar barken oftast en vigtig roll, i det en del af boet ar for-

lagdt omedelbart innanfor densamma eller, sftsorrt hos Lepto-

thorax acervoj'um, till och med inuti densamma, om den iir

af tjock och los beskaffenhet sasom t. ex. barken a tallstub-

bar. De foredraga tra som nyligen borjat uppmjukas af ro-

tan, men de ofvergifva de gamla sonderfallande och formult-

nande stubbarne. Granstubbar, som till foljd af vedens harz-

rikedom liingre tid motstft rota, bebos mindrg ofta af dessa

myror sin tallstubbarne. Stundom anviindas, isynnerhet af

Jjusius niger, de vidkamrarnes utgriifning bildade fina triispa-

norna till ett slags miireriarbete mellan triiet och barken i

fall den senare ej sluter tatt intill det forra. Vaggarne i de

pfl, detta siitt bygda cellerna iiro af ytterst los och ovaraktig

beskaffenhet och helt olika de nedanbeskrifna, af Lasius

fuliginosus forfiirdigade boen.. Formicoxenus utgriifver ur af

rw/'a-stackar omgifna stubbar srak halor, hvilkas mynningar

tillstoppas med fina spanor och smatt affall, sa att blott myc-

ket tranga oppningar tillata inv&narne att passera ut och in.

Tomognathus bor i de ur murket trii utgriifda halorna

hos Leptothorax acervorum och muscoi'uni; men da den forst-
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niimnda arten sjelf ej forriittar nagra byggnadsarbeten, sa af-

vika dylika Leptothoraai-hon i ingen man fran de vanliga, en-

samt af Leptothorax bebodda.

Ofvergangsformer fran deuna grupp af bon till stack-

byggnad bildas af Formica rufa, trimcicola 'Ocli sanguinea, som

ofta bebo stubbav, kring hvilka en pbetydlig miingd stack-

material hopats.

2. Bon murade af en papperslik triimassa i ih&lisra tradstammar

eller mellan tradrotter.

De konstfardiga bon, som innefattas under denna afdel-

ning, forfiirdigas ensamt af Lasius fuliginosus. De utgoras af

en miingd storre cell mindre, oregelbundet formade kamrar,

fordelade i otaliga v&ningar i det inre af ihaliga triid,

i stubbar eller mellan tradrotter. De vertikala skiljevaggarne

aro ofta ofuUstiindiga, sa att m^nga i samma plan liggande

caller tillsammans bilda storre rum med af pelare understodt

tak. Mellanvaggarne, saviil de vertikala som horizontela, aro

blott af ungefar ett spelkorts tjocklek; de aro af fast och

seg beskafFenhet samt till fargen i regeln morkt svartbruna.

Aldre forfattare ansago dessa bon belt enkelt vara utskurna"

ur tradstammen, i hvilken de voro placerade; viiggarne skuUe

salunda utgoras af qvarstfi^ende trii i sitt naturliga tillsta,nd.

Meinert var den forste som papekade att dessa bon aro bil-

dade pa belt annat siitt, i det nemligen cellernas viiggar aro

murade af fint sondersmulade vaxtdelar, sammanfogade medels

nSgot kortelsekret, mojligen fran mandibularkortlarne, hvilka,

sasom samme forfatture visat, bos ifragavarande art aro syn-

nerligen starkt utvecklade. Meinert fann vidare att denna

byggnadsmassa var oupploslig i vatten. Fobel '^) bar genom

sina mikroskopiska undersokniugar bekraftat Meinerts upp-

gift angftende byggnadsmassans sammansattning af fint son-

derdelade vaxtdelar men anfor dels efter Matr, dels ur egen

erfarenhet sallsynta undantagsfall d& byggnadsmassan till en

mindre eller till en hufvudsaklig del utgjorts af oorganiska be-

st§,ndsdelar^) For ofrigt pftpekar ban att cellernas vaggar

') Fourmis do la Suisse, sid. 181.

^) POEEL bar vid anstalda forsok funnit byggnadamassan- oloslig 1 al-

kohol, klorotorm, syror, alkalier samt Tatten. Dock hade vatten den
inverkan att cellvaggarne blefvo bojligare och n^got gelatinosa.
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ofta aro bekliidda af ett fint ludd, som under mikroskopet

visar sig iitgoras af en svamp. Sjelf har jag haft tillfalle att

pa mikroskopisk viig konstatera Meinekts och Foeels upp-

giftor. I de allra fiesta fall har jag funnit vaggarne sam-

raansatta af fint sondergnagda tradelar, forenade genom nagot

brunt, genomskinligt bindamne. I ett enda fall har jag fun-

nit en mindre miingd oorganiska bestaudsdelar, sasom sand-

korn, samt sannolikt iifven humus inblandade i byggnads-

raassan. Detta var nemligen fallet i ett pa Oland i en ihalig

gran antraffadt bo af denna art. Boet var hiir delvis belaget

under jordytan, i det de upptill af mossa och griistorf ofver-

tackta mSllanrunnnen meltan granens rotter voro fylda af pa

dylikt satt inurade celler, en del synbarligen nyss murade,

enar vaggarne annu voro vata, morkare och af losare kon-

sistens. Betriiffande bindiimnet sk kan jag ej afgora fran

hvilka kortlar det afsondras. Dock vill jag anmarka, att, da

arbetarne af L. fuliginosus bita, utgjuta de ur munnen en

vatska af bindamnets bruna farg och med den for donna art

karaktaristiska starka lukten. Da hufvudena af denna art

sonderkrossas, markes samma lukt, hvarfor det forefaller mig

sannolikt att det ifragavarande bindiimnet i byggnadsmassan

afsondras, sasom Meineet formodat, fran mandibularkortlarne.

Det af FoREL omnamnda luddet pa cellernas vaggar har jag

aterfunnit i alia de af mig undersokta fallen. Blott de ofvan-

namnda nybyggda cellerna visade ej nagot sadant ludd. Un-

der mikroskopet visar sig detta ludd utgoras af enkla eller

forgrenade rader af celler, af hvilka en del aro langstrackt

cylindriska andra starkt kulformigt uppsvalda, ett forhallande

som redau Foeel papekat. PS, uppmaning af Hr. G. Lagehheim

siinde jag prof af dessa svampar till professor Saccaedo i Pa-

dova, hvilken benaget meddelat mig att de ofverensstamma

med den af Feesenius i Beitrdge z. Mykol. t. VI beskrifna

Septosporhim myrmecopMlum. Huruvida dessa svampar spela

nftgon roll i myrornas hushall vore en fraga af mycket in-

tresse.

Har torde vara platsen att omnamna ett egendomligt bo,

som jag funnit forfardigas af Camponotus herculeanus, och

hvilket visar en viss ofverensstiimmelse med de ofvan be-

skrifna a,f .Lasivs fuUgmosiis forfiirdigade. Ifragavarande bo

antraffades i Ostergotland pS. en solig backsluttning mellan

rotterna af en ihalig tallstubbe och utgjordes af oregelbundna
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celler, hvilkas temligen tjocka vaggar voro forfardigade af

fina, dock for blotta ogat tydligt skonjbara trapartiklar med
nagot jord inblandad, allt fast forenadt genom nSgot slags

bindarane. Genom sin fasta beskaffenhet aro dessa celler

tydligt skilda frS,n de af Lasius niger mader haiken af raurkna

tradstammar, af fina tiaspanor forfardigade, ytterst brackliga

oeh ovaraktiga cellerna. Genom sina tjocka vaggar samt ge-

nom materialets grofva beskaffenhet afvika de fran dem af

L. fuliginosus murade liksom iifven derigenom att byggnads-

massan bibehallit hufvudmaterialets, d. v. s. tracts, iirsprung-

liga fiirg i stallet for att antaga den for fuliginosus-boen ut-

markande svartbruna. N&gon svampvegetation fann jag ej

jtk viiggarne af detta bo. Under sista aret bar jag fem eller

sex ganger aterfunnit liknande bon i samma trakt.

3. Bon grafda i marken oeh otVertackta af mnrade tufvorl

En synnerligen tydlig inblick i tnfvornas forsta upp-

komst oeh gradvisa utbildning erholl jag vid Etelhem p&
Gottland i slutet af Juli forlidet &t. PS, en oppen iingsmark

l&go gruppvis ordnade talrika tufvor. i alia utbildningsstadier,

samtliga bebodda af Lasius flavus. Till foljd af nagra da-

gars regn var marken f'uktig oeh myrorna som bast i farten

med byggnadsarbete. Tufbildningen tog har ofverallt sin

borjan kring n^got grasst^nd med tatt staende strfin, mellan

hvilkas rotter ett litet antal rnyror utgraft gangar; den ur

gangarne bortskaffade jorden placerades mellan oeh omkring

grasstr&en, hvarvid' de fuktiga oeh lerhaltiga sma jordklum-

parne klibbade fast vid hvarandra, sa att pi detta satt ett

litet hvalf bildades, understodt af de genom detsamma upp-

skjutande grasstrfien. Inuti dessa hvalf funnos mellan griis-

straena rotter myrornas larver oeh puppor placerade. En sa-

dan liten primitiv tufva innehaller salunda blott ett enda

eller nagra fa stora rum. Pa detta stadium i tufbyggnaden

stanna samtliga racerna af Myrmica rubra, Tapinoma erraticum

samt, forsavidt jag funnit, afven Tetramorium caespitum.

Dessa miniatyrtufvor anses af FoREL ha till uteslutande syfte

att s& mycket som mojligt tillgodogora sig solviirmen for att-

pS.skynda afkommans utveckling. De aro af mycket ovarak-

tig beskaffenhet till foljd af dec losa koustruktionen oeh

racka afven blott for en viss tid under sommaren. Hostens-
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stSrtregn och vinterns snomassor komma dem att sparlost

sjunka tillsainmans. Med undantag af sulcinodis, som jag

blott trafFat under stenar pil bergsluttningar, bar jag funnit

dylika tufvor bjggas af saratliga racerna af Myrmica rubra.

De byggas ofta p:l sumpig mark kring de tufviga starrstan-

den. Tetramorium caespitum bygger enligt Poeel i Schweiz

iifven varaktiga tufvor, ett forh&llande som jag aldrig iakt-

tagit i viirt land.

Det nyssniimnda slaget af tufvor skulle kunna kallas

sommartufvor till skilnad frS,n de perennerande, som till foljd

fif sin fasta konstruktion after vintern framstS, i ett i det

narmaste oforiindradt skick, ar fran ar bebos af samma sam-

halle och arligen genom tillbyggnad tilltaga i omfang. Sa-

dana tufvor byggas hos oss blott af Lasius-s.vtQvaa. och bland

dem hufvudsakligon af arterna niger och Jlavus. Det iir dessa

arter som uppfylla hagar och betesmarker med tufva vid

tufva. Hvarenda tufva ar bebodd —• eller har atminptone

varit det — af ett myrsamhalle, som vanligen begagnar hvarje

intriiiFande regnvilder att yttermeva utvidga sin bostad. Jag

har nyss antydt uppkomsten af tufvorna hos Lasius flavus

och pavisat att denna aj-ts tufvor, i'sin begynnelse ofverens-

stamma med de ovaraktiga tufvor som byggas af Myrmica

m. fi.; detta ar iifven forhSUandet med de tufvor, som byg-

gas af Lasius niger. Meu bada dessa arter noja sig ej med
dessa latt forgangliga sommarbostiider. De fortsatta att

mura vftning pa vftning pa sin tufva, sk att denna slutligen

erhaller en solid och fast beskaflfenhet. Deras tillvagagangs-

siitt har blifvit noggrant beskrifvet af Hubek och ar latt att

iakttaga vid fuktig vaderlek. Sasom jag forut niimnt anlag-

gas tufvorna i allmilnhet kring basen af nagot grasstand,

hvars rotter for hvarje ar uppskjuta nya stran genom tufvan;

iifven andra vaxter fatta fast fot pa tufvans tak, som salunda

s& smaningom blir betiickt af en frodig vegetation. Af denna

omstandighet begagna sig myrorna vid sina utvidgningsar-

beten pa tufvan. Griisstrften och bladstjelkarne fa tjenstgora

sasom stod vid byggandet af de nya vertikala skiljevag-

garne; ett blad som ligger platt tryckt till tufvans yta blir

ett praktigt golf i nagon af de nya kamrarne. Lasius niger

bygger mera regelbundet koncentriska vaningar an Lasius

flavus. Eamrarnes vilggar iiro tunnare men till foljd deraf iifven

ovaraktigare. Man ser arbetarne standigt utkomma ur tufvans
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inre, hvardera barande mellan sina kiikar en liten fuktigjord-

klump som placeras p§, ofre kanten af nagon under byggnad
varande vagg eller pelare samt omedelbart deref'ter fasttryc-

kes med frambenen, hvaref'ter nytt byggnadsmaterial upp-

hemtas ur tufvans inre. Sa snart de niirst&ende viiggarne

natt en viss hojd muras pS, samma satt genom fastklibbade

sma lerhaltiga jordklumpar ett hvalf fran den ena till den

andra och det p& samma satt som i den menskliga arkitek-

turen, i det nemligen hvalfvets hogsta del eller midt muras

sist. Da en ny viigg borjar anlaggas, begagna sig arbetarne,

s&som forut iir namndt, gerna af det stod, som erbjudes af

tufvans vegetation eller af pft tufvans yta forefintliga ojemn-

heter, En foljd liaraf ar att karorarne och korridorerne i de

siirskilda vaningarne erhalla en ytterst oregelbunderi anord-

ning. Deremot ser man vid en genomskarning af tufvan en

antydan till concentrisk lagring af vaningarne, beroende

derpa att vid intrjiffande lampligt byggnadsvader utvidgnings-

arbetena vanligen pS.ga samtidigt ofver tufvans hela ofre yta.

En haftig regnskur iir vanligen tillracklig att delvis forstora

den sist bygda vaningen i n«(;e»'-tufvorna. Flavus bygger der-

emot mera solidt, med tjocka mellanviiggar men ocksa mera

oregelbundet, sS, att nagon concentrisk lagring af vaningarne

ej kan urskiljas. Man kan stundom bos denna art, som i

ofverensstammelse med sitt undangomda lefnadssatt afven

forriittar sina byggnadsarbeten mindre oppet an L. niger,

iakttaga liurusom byggnadsarbete pagftr utan att arbetarne

sjelfva dervid visa sig. Man ser nemligen ofta vid fuktig

vaderlek vissa punkter pa en flavus-twivA, betecknade genom
jordens losa och nyutgrafda utseende, rora sig nagot litet, i

det nagra mullkorn plotsligen hojas och falla at sidorna; en

sa,dan punkt betecknar oppningen for en gang, hvarur mull-

korn bortskaifas, oaktadt sjelfva oppningen iir sluten.

Tufbyggnaden kan iifven, sasom forut iir antydt, taga sin

borjan vid en sten, men iifven dervid spela de vid stenens

kant viixande griisstraen samma roll som ofvan angifvits.

Griis eller annan motsvarande tiit viixtlighet sir ett oefter-

gifligt vilkor for tufbyggnaden. Pa sterila, griisfattiga mar-

ker triiffas inga af myror forfiirdigade tufvor. D& ett forut

ensamt under en sten boende iasms-samhiille griper sig an

med att bygga en tufva, anlagges denna vanligen vid stenens

ena sida och utvidgas s& smaningom kring stenens omkrets.

7
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Ar stenen af obetydlig storlek, blir den snart nog pfvertiickt

och bar inget vasentligt inflytande pa tufvans form. Ar der-

emot stenen temligen stor, sa omgifves den af den sJlunda

uppvaxande tufvan forst i form af en ringformig vail, hvar-

efter med tufvans tilltagande storlek afven stenens ofre yta

kan bli fullstandigt betackt. Man ser stundom tufvor med
en betydlig, kittelformig fordjupning i mid.ten, liksom vore

de utgrafda af menniskohand. Dessa tufvor ha uppstatt pa

det nyss angifna sattet och omsluta en sten, som med tuf-

vans tillvaxt blifvit ofvertackt.

Lasius niger bar ingfi,ngarne pa sina tufvor standigt oppna.

De gula ZaszMS-arterna ha deremot ingangarne standigt slutna

utom vid regnvader, da nybyggnaderna paga, samt vid den

tid da hanar och honor sviirma, da alia ingangar oppnas for

att bereda dem uttrade.

Enligt Htjbbe, Bbkard och Foebl bygga racerna af For.

mica fusca afven tufvor af mycket oregelbunden form. Det-

samma ar enligt Foeel afven fallet med Tetramorium caespi-

tum ocb Solenopsis fugax. Sjelf bar jag ej iakttagit mer an

de sma af Tetramorium bygda sommartufvorna. Visserligen

bar jag stundom antraffat F. fusca i tufvor, men jag bar an-

ledning antaga att dessa tufvor ursprungligen uppbyggts af

Lasius-axier samt blifvit inkraktade af de sista bebyggarne,

som genom g&ngarnes utgriifning och utvidgning lampat de

erofrade bostaderna efter sina lofnadsvanor.

Ett egendomligt forhallande kan jag ej undga att bar

papeka nemligen de olika roller iasM«s-arterna spela betriif-

fande tufbyggnadema i olika trakter. Pa de olika delar af

fastlandet, jag haft tillfiille att i detta afseende undersoka, ar

det hufvudsakligen Lasius flavus som bygger tufvorna i angar-

och p& betesmarker, oaktadt L. niger forekommer fullt ut lika

allmant och kanske till och med annu allmiinnare; den senare

arten tycks dock de'r foredraga att taga sin bostad i stubbar,

under stenar eller helt enkelt i gangar griifda i blotta marken.

Pa Oland deremot var forhallandet omvandt. Det var der i

alldeles ofvervagande grad L. niger som bygde tufvor, hvilket

deremot siillan var fallet med L. flavus. P& Gottland ater

voro tufvor i allmanhet siillsynta, hvarigenom de redan till

foljd af markens beskaffenhet flacka gottlandska angarne f&

ett mot fastlandets kontrasterande slatt och jemnt utseende.

Vissa lokaler voro emellertid tatt bestrodda med tufvor, sa
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var t. ex. forhallaBdet pa nagra angar i trakten af Etelhem

samt afven pa Faro. Samtliga dessa tufvor voro bebodda af

i. flavus. Blott tvanne ganger bar jag funnit L. niger tuf-

byggande pa Gottland och i bSda dessa fall voro tufvorna

visserligen temligen stora men ytterst ovaraktigt konstruerade

»sommartufvor», uppforda kring nSgra ovanligt stora och

hoga grasstand. For ofrigt utgjordes det ena samhallet ej af

den typiska L. niger utan af mellanformen nigro-emarginatus,

igenkiinlig pa sin karaktaristiska lukt. Dessa fakta forefalla

mig mycket egendomliga, isynnerhet som de ej kunna for-

klaras af nagon olika beskaiFenhet bos marken. Mahanda

sta de i samband med bristen eller forekomsten i de ofvan

namnda trakterna af de bladloss, som hvardera af dessa arter

foretradesvis kultiverar.

PS. Gotska Sandon antriiffade jag inga tufvor, ett forhallande,

som kanske dels star i samband med bristen pft grasmatta,

dels betingas af sandens losa konsistens som omojliggor s&val

murnings- som grafningsarbeten och tvingar insektlifvet att

i stallet taga sin tillfiykt till traden. Pa vidstrackta tradlosa

sliitter traffas i regeln inga tufvor, ett forhallande som viil

finner sin forklaring i de seuaste upptackterna inom blad-

lossens utvecklingshistoria, enligt hvilka tradvegetation ar ett

oundgangligt vilkor for vissa af de hvarandra aflosande ge-

nerationernas existens.

4. Bon grafda i uiarken eller i murket tra och 5frertackta af hop-

slapadt stackmaterial.

Stacharne aro de till dimensionerna betydligaste och de

raest i ogonen fallande af myrornas byggnadsarbeten. De
byggas foretradesvis af sSdana arter som fora ett oppet lef-

nadssatt, och tillvagagangssattet vid deras uppforande ar der-

for lattare att iakttaga an vid de forutnamnda slagen af bo-

byggnad.

Fk hvarje myrbo tillhorande stacktypen urskiljer man
tvanne hufvuddelar: den i marken grafda delen samt den

till storre eller mindre del ofver jordytan belagna, af hop-

slapadt material bygda stacken. Den forra delen utgores af

en mangd i marken till storre eller mindre utstrackning ut-

grafda kamrar och gSngar af samma allmanna form som de

ofvan beskrifna, i blotta marken grafda boen. Nagon annan
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regel for deras anordning kan nappeligen uppstallas iin den,

att kamrarne narmare boets medelpunkt aro storre och mellan-

vaggarne tunnare, hvaremot rnotsatsen ar fallet i boets peri-

feriska delar. I djup mylla, dcr grafningsarbetet ar latt,

striicka sig de utgrafda gangarne till ett betydligt djup ned

i jorden. Den ur gangar ocb kamrar bortskafFade muUen
placeras pft jordytan rundt kring hela boet och bildar slut-

Hgen, om dess inassa ar betydlig, en ringformig vail, hvilken

s8, smaningom i sin tur genomkorsas af g&ngar och kamrar.

Ofvanpfi, allt detta hojer sig boets andra hufvuddel, den af

hopslapadt material af diverse slag byggda stacken.

Sasom forut ar namndt arc kamrarnes vaggar tunnare nar-

mare det i marken grafda boets medelpunkt. Slutligen forsvinna

mellanvaggarne fuUstiindigt, och de siirskilda kamrarne och

gangarne sammanflyta till ett enda stort centralt rum eller rat-

tare en rund grop af vexlande djup, ruudtomkring begransad

af den ofvanniimnda ringformiga vallen samt med lika stor

eller n&got mindre diameter an sjelfva stacken. I samma
mSn som denna kraterformiga grop genom mullens bort-

skafFande utvidgas, nedsjunker deri af sin egen tyngd en allt

storre del af det ofverliggande stackmaterialet, stundom till

den grad att stackens ofre del kommer att ligga i eller stun-

dom under jordytans plan. Sasom en regel af temlig all-

mangiltighet torde kunde namnas att den kraterformiga for-

djupningen grafves till storre djup och omfang i los och

djup jordman och att i samma man en storre del af stack-

materialet har sitt lage under jordytans plan.

Betraffande sjelfva stackbyggnaderna sa urskiljer man
bland dem atminstone tviinne skilda typer, hvilkas olikhet

hufvudsakligen betingas af det valda stackmaterialets be-

skaffenhet.

Den forsta typen utmarkes aX stackmaterialets jina och allt

igenom likartade heskaffenhet. Stackar af denna typ aro huf-

vudsakligen bygda af fina grasstr&n, mossa sarat annat mycket

fint viixtaffall; undantagsvis inga deri afven barr men aldrig

nagra pinnar eller qvistar. Den yttre formen af dessa stac-

kar iir typiskt plattrund, omkretsen vid basen ar ternligen

oregelbunden, vanligen mer eller mindre aflS,ng. Nagon om-

gifvande ringformig vail har jag blott iakttagit i ett enda

fall, nemligen pa en mycket los och sandig mark pa Oland.

I detta fall var stackens ofre yta nastan i niva med jordytan.
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Till sin inre byggnad visa dessa stackar mycken ofverensstiim-

melse med de af Lasius-arterna murade tufvorna. Liksom
hos dem finnas liar talrika storre och mindre kamrar och

gangar, storre och med tunnare mellanvaggar narmare slac-

kens medelpunkt. Liksom i tufvorna hos Lasius niger ur-

skiljer man afven hiir, och vanligen annu tydligare, en con-

centrisk lagring af de olika vaningarne. Stackarnes yttersta

lager eller tacklagret, som utgores af nytt och annu ej for-

multnadt material, ar af losare beskaffenhet, mindre tiitt sam-

manpackadt an de undre lagren, hvilka med tiden saval ge-

nom sjelfva materialets vittring som till foljd af de ofre

lagrens tryck erhalla storre tathet. Stundom ehuru sallan in-

gar afven jord sasom en mer eller mindre vasentlig bestands-

del i stackens undre delar. Detta har jag till och med fun-

nit vara i sfi, ofverviigande grad fallet i en myllrik iing nara

Isgarde pa Oland, att n^gra stackar der utgjordes niistan ute-

slutande af jord med endast nagot foga stackmaterial inblan-

dadt i toppen. Dessa stackar voro ovanligt stora och hade

en plattare form an de typiska.

Stackar af ofvanbeskrifna typ byggas af Formica exsecta

och pressilabris. Stackarne anliiggas ofta p^ toppen af nftgon

iasMw-tufva, som for detta andam&l inkraktats. S& smaningom
utgrafves tufvans midt till en kraterformig fordjupning, hvari

det hopsliipade stackmaterialet delvis nedsjunker. Ingangarne,

som aro oregelbundet spridda ofver stackens yta, iiro alltid

stora och tydliga.

Jag har pS Oland ofta funnit F. pressilabris bygga sma
egendomliga stackar, hvilkas konstruktion i pafallande grad

erinrar om M?/rm«ca-arternas »sommartufvor». Kring basen af

friska och nara tillsammans staende grasstran placeras stack-

material af vanlig beskaffenhet, sa att griisstraen mellan sig

bilda ett enda stort rum, i hvilket larver och puppor for-

varas. Stackmaterialet hopas allt hogre och allt tiitare upp&t

straen, till dess det hela fatt forrnen af en stack, hvarur

grona grasstrftn sticka fram vid toppen. SS, lange dessa

stackar aro mycket smS, ha de vanligen blott en enda central

oppning mellan grasstraen vid spetsen. Dessa stackar ha ej

tillplattad form utan mer eller mindre rakt uppstigande sidor,

en form som betingas af de stodjande grasstraen. De pla-

ceras ej pa tufvor utan pa slat, griisrik mark. Atminstone

att borja med tyckas inga gangar grafvas i jorden derunder,
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men s&dana grafvas dock sannolikt sedermera. Jag liar en-

dast haft tillfalle att en kortare tid folja dessa stackars ut-

bildniag ocli kan derfore ej afgora, huruvida de aro tillfalliga

byggnadef, analoga med »sommartufvorna» eller om de ut-

gora forsta anlagen till varaktiga stackar. Dock hftUer jag

det senare for sannolikare dels till foljd af att jag iakttagit

dem iborjan af sommaren, under Jiini m&nad, dels derfore

att jag funnit ovaraktiga »sommartufvor» endast byggas af

sadana arter, som, atminstone i vart land, i regeln ej kon-

struera nSgra varaktiga tufvor.

Den andra typen af stackbyggnader utmarkes af materia-

lets grofre beshaffenhet samt deraf att det yttersta tdcklagret dr

till sin sammansdttninci vdsentligen olika slackens inre eller dess

hufvudmassa.

Tacklagret utgores af blandadt groft ocli jemforelsevis

finare material, hvars beskaffenhet ar beroende af de om-
gifvande lokala forhallandena. Ar slacken belagen i barr-

skog, sk utgores tacklagret hufvudsakligen af barr. Har stac-

ken sitt liige i lofskog eller i narheten af loftrad sa bildas

' samma lager af bladstjelkar, grasstr&u samt en mangd fint

vaxtafFall af den mest olikartade beskaffenhet. I bada fallen

forekomnier dock deri inblandadt groft material, sasom pin-

nar, qvistar och afbitna stycken af grofva grasstran. Tjock-

leken af detta tacklager vexlar mellan 1 och 4 till 5 cm.

Derunder bildas stackens inre af ett bjelkverk af uteslutande

groft material, pinnar, qvistar eller bitar af grofva grasstrSn,

hvilka mellan sig bilda ett virrvarr af haligheter af den mest

oregelbundna form och vexlande storlek. Ofta finnes i eller

nara stackens midt ett mycket stort, af dylikt bjelkverk bil-

dadt rum, i hvilket en storre mangd puppor forvaras. Den
,del af stackmaterialet, som utfyller den kraterformiga fordjup-

ningen i marken, utgores likaledes uteslutande af dylikt

grofre bjelkverk, som just till foljd af denna sin grofva be-

skaffenhet sluter sig blott mycket glest tillsammans och der-

for tillater invanarne att med latthet rora sig i alia riktnin-

gar inom sin bostad, afven der inga gangar afsigtligt blifvit

anlagda. Huru uppstar da detta glesa bjelkverk i stackens

inre? Sasora jag forut namnt utgores stackens tacklager

af blandadt groft och fint material, det forra af all-

deles samma beskaffenhet som det, af hvilket det ifraga-

varande bjelkverket bildas. I samma mSn som nytt sam-
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manslapadt material placeras pa tacklagrets yta, borttages och

utbares fran dess inre sida def finare materialet, hvarvid de

qvarlemnade pinnarne och qvistarne, som korsa hvarandra pa

det mest oregelbundna satt, ocb derigenom stodja livarandra,.

qvarsta i orubbadt skick. Pa detta satt tillvaxa bjelkverket

ocli stacken i sin helhet standigt, under det tiicklagret bibe-

haller ungefar samma tjocklek. Da, sasom ofta bander, stac-

ken bygges kring nSgon gammal stubbe, ersiittes bjelkverket

belt och ballet eller delvis af de kamrar och gftnger hvar-

med stubben for detta iindamftl genomkorsas.

Stackar af denna typ byggas af F. pratensis och rufa. De
olikheter, som forekomma i dessa bftda racers stackbyggnad,

betingas hufvudsakligen af de olika byggnadslokaler hvardera

af dem med forkarlek valjer. Pratensis foredrager oppna

platser med los och djup jordman, der mineringsarbeten kunna

foretagas till betydligt djup. Till foljd af den kraferformiga

gropens rymligbet nedsjunker deri storre delen af stackma-

terialet, hvaraf stacken antager mer eller mindre platt form

anda derhan att dess ofre yta kommer att ligga i eller till

och med under jordytans plan. Den ur gangar och kamrar

utgriifda myllan bildar kring stacken oftast en temligen be-

tydlig ringformig vail, som vanligen snart blir bevuxen af

frodigt griis. Sjelfva stacken bygges af det material, som i

narheten finnes att tillgS,. Ar byggnadsplatsen triidlos, sa att

ingen tillg&ng pS, pinnar och qyistar finnes, sa forfardigas

bjelkverket af afbitna stycken af grofva grasstran. PS Olands

vestra kust triiflPade jag p3, en sandig mark flere pratensis-

stackar hvari byggnadsmaterialet utgjordes hufvudsakligen af

enbar, blandade med ekallon, litet enbarr samt n&gra fa ek-

qvistar. Dessa stackar saknade egendomligt nog hvarje spar

till ringvall, oaktadt den kraterformiga fordjupningen var sa

djupt utgrafd, att stackmaterialet deri nedsjunkit nagot under

jordytans plan. Om byggnadsplatsen utgores af en grusig

mark, plagar en mangd sftval grofre som finare grus inblan-

das i stackmaterialet, s2,som t. ex. fallet iir pa grusasen vid

Upsala.

Rufa foredrager tradbevuxna platser, der riklig tillgang

finnes till liimpligt byggnadsmaterial. Den kraterformiga for-

djupningen grafves af denna art till jemforelsevis mindre

vidd och djuJ3, och i stallet reser sig sjelfva stacken till be-

tydligare hojd ofver jordytan. Stackens form niirmar sig mer
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eller mindre den koniska, hvilken tydligen ar iindam&lsenlig

sfisom befordrande regnvattnets afflytande utefter slackens

sidor. Bjelkverket utgores af pinnar ocli qvistar. I myllrika

fingar finnes ofta en storre eller mindre mangd jord inblan-

dad i materialet vid slackens bas, men nSgon ringvall med
storre diameter an sjelfva stacken finnes ej. I vara barr-

skogar med sin oftast grunda jordman inblandas foga eller

ingen jord bland materialet. Hilr byggas stackarne uteslu-

tande af aiFall fran barrtriiden. Tacklagret utgores hufvud-

sakligen af barr, bjelkverket af tall- och gran qvistar. Ofta

inblandas bar i stackmaterialet storre och mindre stycken af

barrtriidens kilda. Huru vida detta sker afsigtligt for att

konservera stacken mot hastig formultning eller om kSd-

styckena blott betraktas sfisom vanligt stackmaterial, torde

vara svart att afgora, men sakert ar att barrskogens stackar

mindre hastigt formultna an lofskogens. Jag har iakttagit

ndgra mycket stora stackar i barrskog i Ostergotland, hvilka

under 15 Sr forblifvit i ungefar i samma skick. Sannolikt

hade de, att doma af deras storlek, redan for 15 kr sedan

en mycket hog fl.lder. /I'M/a-stackarne byggas ofta kring stub-

bar, hvarvid de i dessa utarbetade talrika kamrarne belt och

hallet eller delvis ersatta bjelkverket och liksom detta an-

vandas till larvernas och puppornas forvaring vid vissa tider

pa' dygnet. Da, sasom stundom, ehuru sallan, bander, F.

pratensis uppslar sina bop&lar p& sSdana lokaler som fore-

dragas af F. rufa, bygger den afven stackar som ofverens-

stamma med den senares. Jag har pa Oland nara Farjestaden

funnit talrika pratensis-stackar, bygda enligt rufa-tjpeu kring

tallstubbarne pd en afrojd skogsmark. LikasS. har jag pa ett

barrskogbevuxet och med blott tunn mylla fliickvis betackt

berg pa Aland funnit ett pratensis-samaUe som byggt en fri-

staende stack af den rena rufa-typen. Mellanformen rufo-

pratensis visar intermediar stackbyggnad ; ofta narma sig dock

dess stackar mera den era racens an den andras, och det i

samma man som invSnarne sjelfva mera narma sig den ena

racen an den andra.

-RM/a-stackjarne arc de till dimensionerna ansenligaste

byggnadsarbeten, som utforas af vara myrarter. Deras storlek

vexlar dock betydligt efter de lokala forhdllandena. De miit-

ningar jag utfort synas mig gifva en antydan om att jemna,

af trad skuggade och nagot fuktiga lokaler gifva upphof till
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storre stackar an backiga, torra och soliga. Pk lokaler af

den sistniimnda beskafFenheten forlaggas stackarne vanlicen i

eller niira skogsbrynen och kunna der vara talrika och tatt-

liggande men jemforelsevis sma. De talrika stackar jag p^
dylika lokaler uppmiitt hade i 6sterg6tland en medelomkrets
vid basen af 3 meter samt en medelhojd af 0,4 meter.

I Upsalatrakten visade samma slags stackar en medel-

omkrets af 2,4 ra. samt en medelhojd af 0,31.

Af stackar pa skuggiga och. fuktiga lokaler, har jag fun-

nit de i medeltal storsta pS Oland, der medelomkretsen for

de miitta stackarne var 7,2 meter och medelhojden 1 meter.

Nara nog samma medeltal erhollos for de talrika stackar, som
uppmattes pS, de vidstrackta, med smaskog bevuxna myrmar-
kerna vester om Snaasahogarne i Jemtland. Medelomkretsen

var der 7 meter; medelhojden 0,95 meter. Den storsta stack

jag iakttagit antriifFade jag vid Bole pa Glands vestra kust.

Dess omkrets vid basen var ej mindre an 14,5 meter, under

det hojden var jemforelsevis obetydlig, omkring 1,5 meter.

S^som hanforliga till en tredje typ af stackbyggnader

torde man kunna betrakta de oregelbundna stackar, som byg-

gas af Formica truncicola och sanguinea. Dessa byggas aldrig

fristaende utan vid eller omkring stubbar, stenar, murar, i

klippremnor o. s. v. San^ui'nm-stackarne aro af obetydlig

storlek. De utgoras af sSval grofre som finare vaxtaffall,

hvarjemte ofta jord inblandas. Dock har jag aldrig sett vare

sig sa«^i«me« sjelf eller dess fusca-slafvar kombinera sin stack-

byggnad med nftgot slags murningsarbete, hvilket senare

HuBEE^) och PoEEL^) funnit vara fallet i Schweiz. I de fall

da stackarne forlagts intill nagon stubbe i barrskog, fS. de

till det yttre en viss likhet med pft liknande siitt byggda

rwya- stackar, men de innehalla dock ej nSgot bjelkverk sk-

som dessa senare.

F. truncicola anvdnder vanligen till sina stackbyggnader

en storre miingd material an F. sanguinea. Detta material

utgores i lofskog af grasstran, mossa och torra lof, i barrskog

hufvudsakligen af barr, hvari dock afven pinnar och qvistar

kunna finnas inblandade sk att ett tydligt inre bjelkverk

kommer till stand. Truncicola bygger ofta kring stubbar, som

') HUBBE, Reoherohes etc., sld. 249.

^) FoEBL, Fourmis de la Suisse, sid. 192.
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till och med kunna fullstiindigt ofvertackas af stackmaterialet,

i hvilket fall dessa stackar fa en ganska regelbunden, om
^'w/a-stackarnes erinrande form. Enligt Fokel ^) anvander

^^fven dennar art i Schweiz stundom murningsarbete i sin

stackbyggnad, ett forhallande som jag aldrig hiir iakttagit.

Efter denna bastiga ofversigt ofver bobyggnadens hufvud-

former bos myrorna vill jag namna nagra ord om den sanno-

lika betydelsen af stack- och tufbyggnaderna. Foljande fakta

tjena till att belysa denn^. sak.

Om man en solig sommardag borttager tacklagret i top-

pen af en rufa-stack finner man omedelbart under detsamma

i bjelkverkets ofre vaningar en mangd puppor samt massor

af agg. Liingre ned i bjelkverket triifFas likaledes en mangd
puppor, isynnerbet talrika i det stora centralrummet. Annu
langre ned slutligen finner man utom puppor allt talrikare

larver samt afven aggklumpar.

Oppnar man myrstacken p& samma satt under natten, s&

finner man de ofre vaningarne tomma, och forst djupt ner i

bjelkverket traffar man puppor, larver och agg, hvarjemte

iifven flertalet af myrorna sjelfva der befinner sig.

Om temperaturen under dagen ar kail och ojemn sa fin-

ner man i stacken ungefiir samma forh&Uande vara r&dande

som under natten, med undantag deraf att flere myror aro i

rorelse pS, stackens yttre.

Af dessa forhallanden framg^r att stacken med dess olika

v&ningar hufvudsakligen afser att mojliggora afpassandet af

den for afkommans hvarje utvecklingsstadium liimpliga tem-

peratur- och fuktighetsgraden. I detta syfte baras agg, larver

och puppor vid de olika tiderna p& dygnet samt vid vader-

leksvexlingar till olika delar af stacken. Bland afkommans
utvecklingsstadier kan man i de fiesta fall urskilja en grup-

pering i storleks- och aldersklasser, fordelade i olika vaningar.

Puppor och agg placeras i de ofre -vftningarne, omedelbart

under stackens topp, der sannolikt temperaturen under sol-

strSlarnes inverkan ar hogst. Larverna deremot, for hvilka

antagligen en jemn varmegrad ar af vigt, trafFar man dju-

') PoRBL, Fourmis de la Suisse, sid. 194,
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pare ned, der temperaturvexlingarne aro mindre markbara.

Jag har tyckt mig finna, ehuru jag forsuinmat att bekrafta

det genom exakta berakningar, att det hufvudsakligen iir de

mera mogna pupporna som placeras i de for solvarmen mera
utsatta vaningarne, under det flertalet af de djupare ned pla-

cerade utgores af yngre puppor och nyligen inspunna larver.

BetrafFande de iiggmaseor som traffas i de ofre vSningarne

S&, tror jag mig ha funnit, att de standigt aro nyvarpta, un-

der det de agg, i hvilka embryonalbildningen ar Iftngt fram-

skriden, forlaggas langre ned i stacken. Dessa ofvan angifna

forballanden aro de vanliga, men de aro ingalunda regler

utan undantag. Samtliga afkommans utvecklingsstadier ned-

baras, sasom forut antydts, under natten samt vid intraffande

]&g temperatur i de djupare, for viirmeutstralning mera skyd-

dade v&ningarne.

Om sfi,lunda stackarne afse att under den varmare ^rs-

tiden reglera temperaturen for myrornas afkomma, sa ar der-

emot, sasom jag sedermera skall visa, deras betydelse under

vintern underordnad eller ingen, ity att myrorna aldrig ofver-

vintra i sjelfva stackarne.

Hvad som bar ofvan blifvit sagdt om afkommans efter

omstiindigheterna vexlande gruppering i rwya-stacken galler i

hufvuddrag afven i fraga om ofriga arters stackar samt om
tufvorna. Dessa senare ha emellertid afven ett annat syfte,

nemligen att underlatta bladluskulturen inuti boet. Lasius-

arterna, de foretriidesvis tufbyggande, hdlla nemligen inuti

sina tufvor en storre eller mindre mangd bladloss och coc-

cider, hvilka hemta sin niiring fr&n de talrika grasrotter, som

genomkorsa tufvorna i alia riktningar.

Slutligen tjena afven tufvorna under vintern sina in-

vanare till skydd, hvarom narmare skall meddelas pa tal om
myrornas ofvervintring.

Det aterstar att omnamna nagra af myrornas byggnads-

verk, hvilka visserligen Hgga belt och ballet utanfor deras

bon men som dock sta i ett mer eller mindre direkt sam-

band med dessa senare.

De vanligaste af dessa aro de ofvertackta gangar, som
man ofta ser byggas af Lasius niger. Dessa gftngar muras

vid fuktig vaderlek, pa samma satt som tufvorna, af smA
hopklibbade mullkorn, sS att ett smalt, tunnelformigt hvalf

uppstar, som, har och der afbrutet, fortloper en ofta jem-
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forelsevis betydlig stracka. En sddan tunnel som jag upp-

matte pa (!)land, befans, oafsedt nSgra obetydliga afbrott, som

kanske orsakats genom takets inrasande, ha en langd af 1,5

meter. P& denna plats fans ett ofver en stov yta utbredt

bo med manga ingS,ngar, af hvilka de fiesta voro forenade

med hvarandra genom dyllka tunnlar, genom hvilka myrorna

vandrade fran den ena ing^ngen till den andra. Golfvet i tunn-

larne ar vanligen nSgot fordjupadt, deb till foljd deraf att

hvalfvets byggnadsmaterial Stminstone delvis hemtats der-

ifran, samt dels emedan myrorna afven vid ton vaderlek ge-

nom att undanskaffa sma gruskorn och andra ojemnheter

gora sin strdkvag slat och beqvam. Dylika tunnlar beteckna

myrornas strafvan att sammanbinda de olika delarne af sitt

bo samt passera sa obemarkta och skyddade som mojligt frdn

den ena delen till den andra.

Andra fran boen isolerade byggnadsverk aro de sma hus,

af forfattarne kallade »pavillons», som uppbyggas af en del

myrarter kring n&gon af bladloss besatt vaxtdel. Dessa »pa-

villons» utgora ofta en fortsiittning af nagon fr&n boet le-

dande murad tunnel och deras byggnadssatt ar ocksS, det-

samma som dessa murade tunnlars. Stundom aro de emeller-

tid fullkomligt isolerade fran marken och byggda p& en eller

annan centimeters hojd derofver kring nagon stjelk eller

qvist. En eller tvS, smS, oppningar till^ta myrorna att passera

ut och in, nar de besoka sin boskap. Dylika sma »laduga.rds-

hus», vanligen till en langd af mellan 1 och 2 cm., har jag

sett byggas af Lasius niger samt af Myrmica laevinodis och

rugulosa. Hos de senare aro de alltid isolerade, eniir dessa

former ej bygga nSgra murade tunnlar.

Jag har nyss omnamnt ett slag af myrornas kommuni-
kationsleder, nemligen de tunnelformiga hvalf, som muras af

Lasius niger. Jag ofvergar nu till beskrifningen af de grdfda

och afrojda myrvagarne, hvilka, isynnerhet de senare, kunna

antaga mycket stora dimensioner och blifva mycket i ogonen

fallande.

Lasius niger forstSr icke blott anlagga viigar af den ofvan

beskrifna beskaffenheten ; han grdfver afven, s&som man ofta

har tillfalle att iakttaga pS, tradg&rdsg3,ngar, strax under jord-

ytan forlopande tunnlar, som har och der aro afbrutna for

att strax S,ter fortsiittas af andra i samma riktning. Dylika

tunnlar sammanbinda de olika ingSngarno till boet, da detta
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utgores af flere skilda af'delningar. Afven i. alienus grafver

tunnlar af likartad beskaffenhet.

CamponoiMS-arterna omnamnas ej, forsavidt jag kan finna,

af nS,gon forfattare sasom anlaggande nagra vagar. De fall,

som jag har nedan anfor, aro derfore sannolikt sallsynta un-

dantag. Vid St. Eor pa Oland antraiFade jag vid ett skogs-

bryn ett samhalle af Camponotus herculeanus, hvars i jorden

utgriifda bo var fordeladt i tvanne afdelningar med ungefiir

15 meters afstand mellan livarderas ingang. Boats bada af-

delningar stodo i samband med hvarandra genom en smal,

fordjupad, niistan rakt forlopande gangstig, pa hvilken arbe-

tarne vaudrade fram ocb ater. I samma trakt trafFades ett

annat herouleanus-ho, frftn livilket en smal ocb ternligen djupt

nedgrafd, striickvis till och med tunnelformigt under mossan

forlopande gangstig utgick till omkring 20 meters langd,

hvarefter den forlorade sig. Arbetarne sagos biira hvarandra

pa denna gangstig i riktning fr&n boet, och sedan stigen

upphort, fortsatte de i rak riktning omkring 6 meter till

foten af en tall, mellan hvars rotter de forsvunno. I Oster-

gotland fann jag vid Kudby ett Ugniperdus-ho, belaget i en

Ijungtufva pS en solig backsluttning, ivku hvilket delvis tun-

nelformigt under mossan och Ijungen forlopande, delvis obe-

tackta gangar af omkring 1 cm. djup och ^3 cm. bredd

strackte sig i flere riktningar till en langd af mellan 1 och

2 meter. Gfingarnes tunnelformigt forlopande delar voro

fylda med puppor.

Bland i^or-mica- artern a ar det blott rufa och praiensis

som anlagga viigar. Dessa utstrala frSn stackarne i flere rikt-

ningar och forlopa enkla eller forgrenade mer eller mindre

l§,nga strackor. Der jordmanen ar los och tatt griisbevuxen

ha vagarne blott nflgra fa centimeters bredd, hvaremot de

nedgrafvas i marken till 1 h, 2 centimeters djup. Deras an-

laggning kostar har mycken moda, emedan,den tata vaxtlig-

heten maste afslitas och dess rotter forstoras. I de grasfat-

tiga barrskogarne deremot bestar anlaggningsarbetet till storre

deleu i undanrodjandet af de lost j)S, marken liggande pin-

narne, qvistarne och barren samt annat aflall frSn traden. Gang-

stigarne afrodjas der till betydligt storre bredd hvaremot de

vanligen alls icke fordjupas i sjelfva marken. Sadana g&ng-

stigar, de lifligt trafikerade s. k. »myrvagarne», utgS, frin

stackarne i vexlande antal,,storlek och riktning. De storre
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stackarnes vagar antaga uaturligtvis i samma man storre di-

mensioner. Den storsta, som jag uppmiitt, utgick frftn en

midt inuti en jemn tallskog belagen stor rufa-st&ok. Den
var 0,73 meter bred samt tydligt upprojd till en langd af 63

meter. FrS,n densamma utgrenade en 0,?6 meter bred sido-

viig, som ledde till ndgra tallar, hvilka myrorna bestego for

att besoka sina der »betande hjordar*.

Dessa vagar hallas jemna och fria fran alia hinder, som
myrorna formS. undanskaffa. Pa dem forslas standigt nytt

byggnadsmaterial till stackens pabyggande
;

pS, dem hemsla-

pas de vunna jagtbytena och pa dem slutligen vandra my-

rorna till och fran sina bladdloss. Anlaggandet af dessa vagar

tager, sasom Foeel papekat, icke sin borjan vid sjelfva stac-

ken for att s& smaningom fortsiittas till allt storre afstS,nd

derifran, utan da en ny stack anlagts, vanja sig dess in-

vanare sa sm&ningom att gk i vissa riktningar, som de funnit

fordelaktigast, vare sig derfor att de der finna rikare byten

eller emedan nagot af bladloss hemsokt trad der befinner

sig. S& smaningom bortrodjas dervid hindren ofver hela den

trafikerade striickan samtidigt.

Pa storre eller mindre afstand fran hvarandra liggande

stackar ses ofta kommunicera medels dessa ofvan beskrifna

vagar, pa hvilka myrorna vandra fran den ena stacken till

den andra.

Foeel omnamner^) sig ha sett afven Lasiua fuliginosus

begagna sig af vagar liknande de ofvanbeskrifna.

Hanar och honor; parning; agglaggande arhetare.

Hanarne representera myrsamhallets uteslutande »tarande»

klass. De deltaga aldrig i nagra arbeten, icke ens de erga-

toida hanfornierna, sAvidt man har observerat, ehuru hos

Ponera androgyna mandiblernas form icke sasom hos Formi-

co^ewMs-hanen utgor nSgot hinder for arbete. Med parningen

ha hanarne utspelt sin roll, och i ofverensstammelse harmed

ar deras lifslangd betydligt kortare tillmatt an honornas och

arbetarnes. Sir John Ltibbock har halHt tvanne ywsca-honor

') Les Fourmis de la Suisse, pag. 204,
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i fangenskap i 12 fi,r^). Dessa lefva annu (1885), men hum
gamla de vid infftngandet varit kan naturligtvis ej afgoras.

Af Lasius niger hade han h&llit arbetare i fangenskap i 7 ar.

Hanarne do deremot jemforelsevis snart och torde sallan

ofvervintra. Visserligen har Lubbock iakttagit tvanne hanar

af M. ruginodis, hvilka i fangenskapen lefde : den ena till i

April, den andra till i Maj^); men nagot dylikt torde ute i

fria naturen vara iindantagsfall, Atminstone har jag i de

talrika myrbon, jag undersokt vintertiden, blott en enda g&ng
funnit hanar, nemligen i ett herculeamis-ho ; dessa hanar dogo
efter ett par veckor i fSngenskapen (i Januari)- under det

arbetarne frodades'). Mina fangna Formicoxenus-h&nsxr dogo

samtliga omkring 1 manad efter parningen (som egde rum i

detta samhalle i borjan af September), under det arbetare

och honor fortfarande frodades. I ett fanget Poli/ergus-sam-

hiille hade af de i borjan af Oktober mycket talrika hanarne

samtliga dott i slutet af mftnaden. Fangna Leptothorax (fcf

dogo i slutet af Juli,' omkring en manad efter sin klackning.

Dessa matades dock af arbetarne, hvilket jag aldrig eljes

iakttagit.
i

Hanarne aro gentemot fiender fuUkomligt forsvarslosa.

De bjuda aldrig till att till sitt forsvar anviinda sina kakar.

I samband med deras obetydliga hjernutveckling aro deras

sjalsformogenheter sannolikt mycket inskriinkta. Atminstone

adagalagga de aldrig nagra i ogonen fallande prof pS, in-

telligens.

Markligt tycks mig ett forhallande vara, hvarpft, savidt

jag kanner, ingen forfattare fast uppmarksaraheten, nemligen

olikheten i arbetarnes bemotande mot hanarne i Camponotid-

och Myrmicid-svi,m\mAQXi. Hos Camponotiderna bemotas hanarne

med ett visst forakt. Ingen faster sig vid deras gorande och

latande. De ega att komma och gft efter behag. Om ett

sddant samhalle oroas, fa hanarne radda sig bast de kunna.

D& de i sin forskriickelse gripa till vingarne for att aldrig

atervanda till boet, ser man aldrig arbetarne soka forekomma

') Ants, Sees and Wasps, sld. 41. Recent observations on the habits of
Ants, Sees and Wasps, sid. 14.

^) Ants, Bees and Wasps, sid. 33.

') FoHBL {Les F. d. la Suisse, sid. 402) uppgifver att man hos F. pra-
tensis och L. mixtus afven om vintern trafEar hanar, men han om-
namner ej, hururida dessa upplefva varen, hvilket forefaller mig
osannolikt.
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detta. Helt annorlunda behandlas hanarne i de fiesta Myr-

m«ad-samhallea. Har bevakas hanarne af arbetarne och

tillatas ej att afliigsna sig fian boat forr an parningen forsig-

gatt. Detta f'orliallande har jag iakttagit hos sliigtena Myr-

mica, Leptothoraw och Tetramorium. Om man t. ex. oppnar

ett Myrmica-ho, der hanar for tillfiillet finnas, ser man ha-

narne under den allinanna bestortning, som uppstar, delvis

soka lemna boet. De gripas dock derunder af motande

arbetare vid vingarne eller benen samt nedslapas trots siit

motstand i gftngarne. I mina fangna Leptothoraa!-sa.mh'allen

blefvo de hanar, som visade sig uppe utanfor boets ing&ngar,

genast nedburna. Fastan Myrmicid-honorna, dh samhallet

oroas, flitigt bidraga vid larvernas och puppornas raddning,

har jag aldrig sett dem hjelpa till med hanarnes fasthallande,

ehuru de harvidlag borde vara den mest intresserade parten.

Anledningen till hanarnes fasthallande ar sannolikt att

soka deri, att honornas utveckling i allmiinhet forsigg&r se-

nare, hvadan arbetarne for att kunna forskaffa samhallet be-

fruktade honor nodgas vidtaga dessa drakoniska atgarder, till

dess honorna blifvit konsmogna, sa att parning kan forsigga.

Trots arbetarnes vaksamhet undkommer dock en stor del

hanar, hvilka, da de salunda i fortid lerana boet, ej fa till-

fiille till parning utan till men for saval samhallet som for

artens spridning ga forlorade. Under sadana forhallanden

ar liltt tankbart, att en reduktion af hanarnes flygformaga

kunde vara fordelaktig, enar derigenom samtliga hanarne

nodgades para sig inom boets granser, hvarigenom saviil till

samhallcts- bibehallande alltid befruktade honor skuUe finnas

att tillga som till artens spridning ett storre antal honor

kunde befruktas. En sadan reduktion har ocksa forsiggatt

med saval de ergatoida hanarne, Formicoxenus samt Ponera

androgyna, som med den for ofrigt ej arbetareliknande Aner-

gates-h&nen. Inom Anergates-&a.m\in\\el bevakas de med sma

vingrudiment forsedda hanarne af sina Tetramorium-siaXYiiv

(s&som sedermera skall narmare omnamnas i kap. om de

blandade samhallena) ehuru de val iifven utan nagon bevak-

ning knappast torde vara i stand att lemna boet. Den fuU-

stiindigt vinglose och ombildade FormicoxenusAi&TaQn eger der-

emot full frihet att rora sig ofverallt pa ytan af sin rufa-

stack, hvilken han anda ej lemnar. Jag har aldrig sett nagon

Formicoxenus-VivhQiViYe soka fasthalla hanarne.
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BetrafFande den fullstandiga likgiltighet, som Camponoti-

derna visa sina hanar, skuUe det ofantliga antal, i hvilket ha-

narne plaga iipptrada i deras samhallen, mojligen kunna utgora

nS,gon forklaring. Hanarne iiro der honorna i regeln vida

ofverlagsna i antal. Motsatsen eger rum i Myrmicid-sAva-

hallen, der hanarne, isynnerhet hos nagra arter, aro jem-

forelsevis fataliga. Jag har forsummat att bestyrka dessa

pastSenden genom e'xakta siiFeruppgifter men tror dem vara

f'ullt ofverensstiimmande med verkliga forhallandet. Endast

i ett samhalle af Leptothorax tuherum har jag verkstiillt en

berakning af konens antal. Ifr&gavarande samhalle utgjordes

af 116 individer, hvaraf 25 hanar, 42 honor (hvaraf en, stam-

modren, obevingad samt 2 niira fulig^ngna puppor) och 49

arbetare jemte talrika arbetarepuppor. Hanarnes antal var i

detta samhalle ovanligt stort. I ^n«r^ates-samhallena iir skil-

naden synnerligen pafallande. De vingade honorna iiro der

ofantligt talrika, under det hanarne aro mycket fa. Denna
ofverproduktion af honor ar sannolikt nodviindig for denna

sallsynta arts bibehallande, enar till foljd af honornas hjelp-

losa tillstand sannolikt blott ett fatal, sedan de lemnat boet,

nSr sin bestiimmelse att tillsammans med Tetramorium-&Thp.-

tare bilda nya samhallen. i^oj-mico.wmfs-samhallena bilda bland

MyrmiGiderna ett skarpt framtradande undantag betraffande

konens relativa antal. Bland 1,000 Formicoxenus-inAWiAQr,

insamlade i samma samhalle, fann jag 465 hanar, 61 honor

(hvaraf 17 vingade) samt 474 arbetare, hvarvid jag dock sa-

som arbetare raknat alia $ ^. En annan berakning pa ett

antal af 118 individer ur ett annat samhalle lemnade niira

nog samma procenttal for konen.

Honorna visa i ofverensstammelse med sin relativt star-

kare hjernutveokling mera intelligens iin hanarne. De ha, at-

minstone under en kortare period af sitt lif, formaga att ar-

beta, hvilken, sasom sedermera skall namnas, visar sig, da de

for att grundliigga ett nytt samhalle nodgas forratta bygg-

nadsarbeten (om ocksS, af enklaste slag) samt uppfoda, varda

och forsvara sin forsta afkomraa. Jag vill har framhalla den

skilnad, som i detta hiinseende rftder mellan Cainponotidernas

honor a ena sidan samt Dolichoderidernas och Myrmieidernas

k den andra. De forra arbeta endast i ungdomen och upp-

hora dermed sedan de uppfodt ett tillrackligt antal arbetare

for att lata dem ofvertaga alia bestyr. Afven de i sitt fo-
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delsesamhalle qvarstannande, hvilka salunda fr&n forsta borjan

aro vana att betjenas af arbetarne, ses aldrig deltaga i vare

sig larvernas omv&rdnad och forsvar eller na,gra slags bygg-

nadsarbeten. D.e fora ett beqvamt och sysslolost lif och ha

inga andra aligganden iin att varpa iigg, hvilka tillvaratagas

af arbetarne. Enllgt Forel ') deltaga honorna af Tapinoma

erraticum flitigt i arbetarnes sysslor. Ehuru jag i ett fanget

jTopinoMa-samhalle afven hade mycket talrika honor, sag jag

dock aldrig n&gon af dem arbeta pa minsta satt. Emellertid

narmar sig Tapinoma i de fiesta anatomiska karaktarer Myr-

miciderna, sk att det ej bor forundra, om det skulle visa sig,

att de i de fiesta fall ha ofverensstammande lefnadsvanor.

Myrmicidernas honor deltaga hela lifvet igenom i arbe-

tarnes sysslor. Sftval de obefruktade och annu bevingade

honorna som de vinglosa aldre ses flitigt bidraga vid larver-

nas och puppornas raddning, da samhallet oroas. I bygg-

nadsarbeten deltaga dessutom atminstone Leptotliorax-\ionoTna.,

hvilka jag i mina fangna samhiillen ofta ser lika flitigt som

n&gon arbetare biira sma traspanor for att dermed tillstoppa

oppningarne mellan de trabitar, under hvilka de anordnat sina

bon. BetriifFande ^ $ &i F. rufa och pratensis har Forel

(Les Fourmis d. 1. S., sid. 138) funnit, att de ej arbetade.

Jag har gjort samma iakttagelser. Jag isolerade 10 >^ $ af

sanguinea i ett glas med jord. Bndast en, den som hade

mest arbetarelik thorax, gjorde n&gra klumpiga forsok att

grafva en hala, ehuru han snart upphorde. De ofriga sutto

sammankrupna i en klunga och forestodo ej ens att forsvara

sig, d& de misshandlades af insliippta friimmande myror.

Myrmicidernas ^ $ deltaga deremot flitigt i alia forekommande

arbeten.

Myrhonor aro, sasom redan Huber iakttagit^) stundom

underkastade en viss bevakning frfin arbetarnes sida, isynner-

het da de nyss aro befruktade och annu ej forlorat sina vin-

gar. D& de visa sig utanfor ingangarne omgifvas de af ar-

betare, som dels fasthalla dem vid benen eller vingarne, dels

slicka och smeka dem samt synnerligen noggrant undersoka

spetsen af deras abdomen med sina antenner. De tillatas ej

att aflagsna sig fran boet utan nedslapas slutligen, oaktadt

') Leg Fourmis de la Suisse, sid. 396.

^) Recherches snr les moeurs des fottrmis, sid. 104.
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sitt motstand, i gangarne. De aldre vinglosa honorna, som
redan vant sig vid forhallandena och dessutom ej gora n&gra

forsok att fly, iiro mindre noggrant bevakade men vacka alltid

uppmarksamhet bland arbetarne, som isynnerhet tyckas ange-

lagna att undersoka och slicka spetsen af deras abdomen, an-

tagligen for att utrona, om de iiro befruktade.

Afven i .fraga om bevakningen tror jag mig f5nna en

tydlig skilnad mellan Camponotider och Myrmicider. Om man
t. ex. oppnar en stack, der vingade honor finnas, skynda

dessa forskriickta undan, de flesta visserligen till stackens

inre men manga i olika riktningar hku slacken. Dessa gripas

vanligen af motande arbetare och nedslapas i stacken. Myr-
micid-honoxna, visa sig deremot sasom mera pftlitliga med-
borgarinnor i det de, sasom forut namnts, till och med del-

taga i afkommans raddning, hvarfor arbetarne ej heller ses

mot dem vidtaga sS,dana tvangsatgiirder, for hvilka Camponoti-

dernas honor aro utsatta. En enda gang sag jag dock i ett

samhalle af Leptothorax tuberum med talrika bevingade honor

och hanar saval de forra som de senare qvarhallas af arbe-

tarne, de senare dock allmannare. Antagligen forestod par-

ning i detta samhalle just vid denna tid, och arbetarne pliiga

dk befinna sig i en upphetsad sinnesstiimning.

Afven honornas lik bli foremal for mera uppmarksamhet
an de andra samhiillsmedlemmarnes. Vid infflngandet af ett

samhalle af Zieptothorax tuberum 23:dje Februari fann jag en

hufvudlos men annu lefvande och lifligt sprattlande bona.

Antagligen hade nagon oforsigtighet &, min sida vftUat denna
stympning. Hon blef foremSl for mycken uppmiirksamhet

fran arbetarne, som slutligen nedsliipade henne i gangarne.

Jag atersag henne sedan ej forr an en manad derefter, da

hon befans ligga utanfor en af gSngarne, tatt omgifven af en

skock af arbetare, som trangdes kring henne for att fa vid-

rora henne med sina antenner och slicka hennes abdomen.
Isynnerhet undersoktes spetsen af hennes abdomen noggrant

medels antennerna, sasom forhallandet plagar vara med lef-

vande honor. Efter en stund nedbars hon ater i gSngarne.

Det var tydligt att arbetarne annu satte viirde pS. henne, da

de salunda en hel manad efter hennes dod annu vSrdade sig

om hennes liflosa kropp. Ingen annan bona fans i detta

samhalle, hvilket torde varit anledning till att de i brist pS,

en lefvande i stallet hyllade en mumie.
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Parningen bar blifvit noggrant beskrifven af Htjbek ^)

hos Tetramorium caespitum s&mt a.i'Po'KEh^) \\os Lasius flams.

Den eger vanligtvis hos dessa avter liksom hos andra, hvilkas

hanar iiro betydligt mindre iin honorna, rum under flygten.

Under lugna ocb solvarma dagar sprida sig banar ocb honor

rundt kring boet, vimla pa de i dess narhet befintliga vax-

terna och boja sig slutligen i luften ofta i betydliga svarmar.

Hanarne kasta sig harunder ofver honorna som dervid an-

tingen falla ned, hvarefter kopulationen forsiggar pa marken

eller ock kan kopulationen forsigga under det honan fort-

satter sin flygt, bvilket isynnerhet iir fallet hos Lasius-arterna,

hvilkas hanar aro honorna betydligt underlagsna i storlek.

Atskilliga par kopulera emellertid i beets ornedelbara narhet,

hvarvid arbetarne, som alltid vid svarmningen lagga i dagen

en synnerlig beskaftighet, fasttaga de befruktade honorna for

att nedslapa dem i boet'). Till och med kortare strackor

kring boet sprida sig arbetarne i sin ifver att folja de ofver-

allt deromkring vimlande hanarne och honorna, hvilka senare

de rycka i vingarne och benen samt slicka och smeka iinda till

skilsmessans ogonblick eller aterfora till boet, ifall kopulationen

forsiggatt under deras ofverinseende. De fran boet bortflugna

paren aterviinda aldrig efter parningen, sasom redan Hu-
BEB adagalagt*), i motsats till forhallandet hos bien. Det ar

dessa bortflugna, befruktade honor, som grunda nya sam-

hallen. Forda af vinden kunna de sprida sin art till langt

aflagsna och isolerade lokaler. Men det mftste blott vara ett

fatal af denna oerhorda mangd honor som salunda kommer i

tlllfalle att efterlemna afkomlingar, eljes skuUe inom kort

ingen enda flack Annas p& jordens yta, som ej intoges af ett

myrsamhalle. Storre delen torde liksom hanarne falla offer

for faglar och rofinsekter; andra, som af vinden drifvits ut

ofver vidstrackta vattenytor, nedfalla och drunkna i massa,

sftsom jag foregaende sommar hade tillfalle att iakttaga vid

Glands kust, der jag en dag sag talrika hanar och honor af

') Reoherches sur les moeurs des Fourmis, sid. 82.
^) Les Fourmis de la Suisse, sid. 397.
') Detta senare sager sig Forbl i sina Etudes myrmecologiques en 1884

blott lia iakttagit hos Zas. flavus och mycket sallan men deremot
aldrig hos nagra andra arter. Han tycks har benagen att betrakta
honornas fasthallande sasom undantagsfall. Sa ar dock ej forhallan-
det. Jag har ofta haft tillfalle att iakttaga det hos L. flavus och
niger samt isynnerhet hos F. rufa.

*) Reoherches sur les moeurs des Fourmis, sid. 89.
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Lasius niger kringdrifva pa vattnet ett fenomen som jag

afven ofta iakttagit pa ett sa smalt vatten soin Sldtbaken.

For att en svarm skall kunna foras till en afiagset belagen 6

maste sannolikt en stark blast vara radande och anda torde

sviirmen vid framkomsten vara ofantligt decimerad, ty myr-
honorna aro mycket svaga flygare ooh anviinda sina vingar

hufvudsakligen for att hoja sig i luften och der halla sig

svafvande.

Hos Formica rnfa har jag upprepade ganger iakttagit att

parningen forsigg&r p& stacken. S§. t. ex. hade jag 5:te Juli

denna sommar tillfalle att noggrant iakttaga parningen i flera

narbeliigna stackar. Hanarne kropo lifligt omkring med vi-

brerande vingar och anfollo i regain hvarje raotande hona.

Honorna syntes mindre villiga och gjorde oftast energiskt

motstand sa att hanarnes forsok oftast misslyckades. Kopu-
lationen forsiggick an fullstiindigt utanpa stacken, an fort-

sattes den i slackens inre, i det honorna under tiden ned-

kropo. Arbetarne syntes mycket intresserade af hvad som
forsiggick. De voro i mangd samlade pS, stackens topp, der

afven de fiesta hanar och honor kropo omkring, under det

p& stackens sidor jemforelsevis f& individer befunno sig.

Kring hvarje kopulerande par bildade arbetarne en krets och

berorde if'rigt kontrahenterna med sina antenner samt med-
delade sig lifligt med hvarandra. Ofta fastholls slviil hanen

som honan under parningsakten. Kopulationen varade van-

ligen mellan 3 och 4 minuter. Efter dess slut plagade ho-'

nan en stund sitta stilla, hvarvid hon var foremal for mycken
uppmarksamhet af de omgifvande arbetarne. Jag iakttog

flere ganger att samma hona parade sig med tvanne hanar

en stund efter hvarandra. Likasft att samma hane parade

sig med flere honor. I nSgra fall sfig jag dem soka para sig

med arbetare, ehuru det aldrig lyckades. Htjbek omniimner

sig ha sett hanar stadda i parning med arbetare, hvarvid de

senare dogo ^). Savidt jag kanner har detta ej iakttagits af

nSgra senare forfattare. Deremot sftg jag en hane stadd i

parning med en dod och vinglos hona. Manga honor fast-

hollos af arbetarne, isynnerhet s&dana som forirrat sig till

stackens nedre delar eller till dess fot. Som blott jemforelse-

vis fd arbetare der funnos, lyckades likval en del honor sprin-

') RechercJies, sid. 88.



118 G. ADLERZ, SVENSKA MYEOB OCH DERAS LEFNAUSFOKHALIAKBEN

gande undkomma. Deremot ssig jag ingen hona flyga bort,

hvilket var fallet med en hane. Uppe pa slackens topp fingo

honorna temligen obehindradt krypa omkring. De flesta for-

fogade sig efter parningen frivilligt in i nftgon af gangarae.

Meineet omniimner sig *) 9:de Maj ha funnit en stor

mangd hanar, som lupo uppfor grasstraen bredvid en rufa-

stack sarat sokte para sig med hvarandra, hvarunder arbe-

tarne forgiifves sokte hindra dem att flyga bort. En liknande

iakttagelse gjorde jag i en stack pS Djurg&rden 10:de Maj.

Der funnos ofantligt talrika hanar, som lifligt vimlade om-

kring pS, stacken och i dess narhet, hvarvid de hollo sina

gulfargade kopulationsorgan langt utstrackta och ofta sokte

para sig med hvarandra. Manga hanar flogo bort men jag

sag ingen arbetare soka qvarh&lla dem. Inga honor funnos

i stacken, icke ens n&gra honpuppor. Men arbetarne vim-

lade lifligt omkring och visade nastan samma upphetsade

sinnesstamning som om en verklig sviirmning varit a bane.

I en rw/a-stack pa Oland fann jag 16:de Juni hanarne redan

fuUt iitvecklade och brunstiga. Afven bar sokte de para sig

med hvarandra, och en stor mangd flog bort fran stacken.

Talrika honpuppor funnos men ingen enda utvecklad hona.

23:dje Juni hade samtliga hanar forsvunnit, hvaremot honorna

nu i m'iingd borjade framtrada ur sina pupor. I detta fall

kunde salunda ingen parning ega rum forr an en ny gene-

ration af hanar utvecklats. Denna osamtidighet i konens ut-

veckling inom samma samhalle ar for ofrigt vanlig. Enligt

nagra forfattare t. ex. Lespes ^) och Foeel ^) producera vissa

arter icke alia Sr konsindivider, under det andra deremot

frambringa flere arliga generationer, i hvilket hanseende emel-

lertid en stor oregelbundenhet herskar. Lespes anfor sftsom

exempel af det forra fallet Polyergus rufescens. Jag har

funnit samma forhallande med F. ewsecta och pressilabris, af

hvilka jag iakttagit nagra samhallen, der under 1 &rs tid inga

hanar eller honor producerades, under det de foljande ar

upptradde mycket talrikt. Flere arliga generationer af kons-

individer har jag deremot ej funnit i nagot fall, men be-

traffande oregelbundenheten af de tider, d& hanar och honor

produceras, kan jag ej annat an pa det lifligaste instiimma

') Bidrag til de danske Myrers naturhistorie, s. H.
^) Observations sur Us Fourmis neutres (Annales des Sc. Nat. 1863).
') Les Fourmis de la Suisse, aid. 402.
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med de namnda forfattarne. Jag bar af de fiesta arter fun-

nit konsindivider i skilda samhallen nastan hela den varmare

arstiden. Hos Formicoxenus forsiggar parningen pa rufa-

stackens yttre utan att n&got synnerligen lifligt deltagande

frS,n arbetarnes sida kan markas. Dessa fortsatta helt lugnt

sina arbeten och lata hanar och honor skota sig sjelfva. De
senare visa heller ingen benagenhet att flyga bort. S&som

jag redan vid ett foregaende tillfalle omnamnt^) rivalisera

hanarne lifligt cm honornas egande, hvilket jag dereinot ej

funnit i n&gon utpraglad grad vara fallet inom andra myr-

samhallen.

Betraffande parningen hos Anergates i boats inre skall

narmare meddelas i kap. om de blandade samhallena.

HuBERS upptackt att honorna efter befruktningen sjelfva

berofva sig sina vingar^) bar af Forel blifvit bekraftad. Jag

har sjelf ofta haft tillfalle att gora samma iakttagelse. Ho-

norna spiinna dervid stundom genom krampaktiga kontrak-

tioner af sina thoracalmuskler ut vingarne till den grad, att

de svaga ligament, niedels hvilka de aro fiistade, sprangas

och vingarna lossna; stundom afbryter honan vingarne me-

dels mellanbenen, hvarvid hon forst lagger benet ofver ena

framvingens bas och genom energisk strykning och tryckning

nedat inom kort bringar den att lossna. Fh samma satt for-

far hon med bakvingen, och sedan kommer turen till andra

sidans vingar. Afsigten ar hiirvid alldeles ofortydbar; de

iindamalsenliga och energiska rorelserna vitna om att det ej

ar en tillfallighet att vingarne pS, detta satt afbrytas. Dessa

scener kan man liitt fa bevitna om man aktgifver pa Lasius-

honor vid svarmningen, hvilka strax sedan de fallit till mar-

ken gripa sig an med att afliigsna de numera onyttiga och

hinderliga vingarne. Afven arbetarne ses genom att slita i

honornas vingar ofta erna samma resultat. De obefruktade

honorna bibehalla deremot sina vingar langre. Hubeh och

FoEEL pftpeka bada detta forhallande. Dessa honor gora

nemligen inga forsok att aflagsna sina vingar, och da ej heller

arbetarne slita af dem. fS de sitta qvar till dess de af en

eller annan tillfallighet lossna fran sina svaga fasten. Derfor

finner man ocksa ofta honor med 3, 2, 1 eller till och med

') Ofvers, af Kongl. Vet.-Ak. Fdrh. 1884, sid. 61.

^) Recherches, s. 95.
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blott med en trasig rest af en vinge. Jag har hSllit dylika

honor af F. exsecta isolerade i flera veckor utan att de der-

under forlorade aterstoden af sina vingar.

De befruktade honornas abdomen kan till foljd af inter-

segmentalmembranernas tiinjbarhet svalla upp i en oerhord

grad. Isynnerhet ar detta fallet med Anergates-hQnti.u, s§,som

sedermera skall omnamnas. De befruktade honorna bli der-

for ofta klumpiga och oviga samt rora slg blott med sv&rig-

het. En jemforande matning af abdomens dimensioner p&

en obefruktad och en befruktad hona af Lasius niger, bada

tagna samtidigt ur samma samhalle, lemnade foljande re-

sultat

:

[abdomens langd: 5 mm.
hos den vingade ocb obefruktade 5 !^

» bredd; 3 »

I
» hojd: 2,7 »

{abdomens langd: 7 mm.
» bredd: 3,8 »

» hojd: 3.S »

De befruktade honorna forblifva liksom hos bien utan

nagon ny parning fruktsamma hela sitt lif. Ldbbock med-

delar') att de 12 ar gamla honor Formica fusoa, som han

holl i fangenskap, iinnu fortsatte att hvarje &r lagga ett f&tal

agg, ur hvilka arbetare utvecklades. Foeel tycks, med an-

ledning af den relativt hoga alder, som myrhonorna enligt

LuBBOCKS upptackt kunna ern§., vilja anse samtliga in\anarne

i ett myrsamhalle s&som syskon, d. v. s. sS,som barn af samma
alltjemnt fortlefvande modrar, i St. f. afkomlingar i iiera ned-

stigande generationer frftn samma stammoder^). Det fore-

faller mig sannolikt, att atminstone hos F. rufa, der jag sett

nya honor hvarje Sr antagas inom samma samhallen, for-

hallandet dock ar, att befruktade honor af flera generationer

samtidigt forekomma i stackarne. Efter den enda eller de

fa ursprungliga drottningarnes dod skulle enligt Foeel sam-

hiillets upplosning foresta och Foeel betraktar sasom ett stod

for detta pastaende den af honom p^pekade omstandigheten

') Ants, Bees and Wasps, aid. 10 samt Recent observations on the haHts
of Ants, Bees and Wasps, aid. 14.

^) Mudes ilyrmecologiques en 1884, sid. i.
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att de sist.a generationerna fore ett myrsamliiilles upplosning

utgoras af uteslutande hanar ^). Dessa generatioaer af endast

hanar, hvilka skuUe utvecklats ur arbetareiigg, anscr han vara

ett tecken till drottningens dod, hvarefter; da inga arbetare

vldare produceras, samhallet mSste iitdo ined den yngsta ar-

betaregenerationen. Hvad dessa han-generationer betrafFar,

sk tror jag val deras uteslutande forekomst kunna orsakas

deraf att samtliga honor af en tillfallighet utdott. Detta

skulle ocksft mojligen ha till foljd ett utdoende af sam-

hallet, ty af FoRBLS och Lubbocks undersokningar tycks

framga, att ur de af arbetare lagda och salunda obefruktade

aggen endast hanar utvecklas. Deremot tror jag ej att ett

myrsamhiille med den ursprungliga grundlaggariunans dod

gar sin upplosning till motes, ty dels har jag, s&som ofvan

namnts, sett nya generationer af befruktade rufa-houor hv-

ligen qvarhallas i sin fodelsestack, dels anser jag omojligt

att enligt Porels teori forklara forekomsten af stackar med
jattelika dimensioner och synbarligen mycket hog alder. De
ovanligt stora stackarne anser Foeel ha uppstatt genom en

sammanslutning af m&nga befruktade honor, sadaa som han

flere ganger iakttagit efter parningen ^). Men dermed ar den

synbarligen hoga aldern af manga dylika iinnu bebodda jatte-

stackar ej forklarad. Jag har i 15 &r iakttagit en mycket

stor rufa-Bt&ck, som redan da jag forst sag densamma hade

ungefar samma dimensioner och salunda sannolikt var myc-

ket gammal. Stackmaterialet utgjordes i denna stack afbarr

och annat affall frftn barrtraden och var i stackens alia delar

val bibehallet, ett bevis pa barrtradsaffallets motstandsformaga

mot rota och formultning. I audra iinnu storre, likaledes af

hufvudsakligen tallbarr bygda stackar har jag funnit sjelfva

basen alldeles formultnad och stackens lagre delar i samma
m&n ankomna. Da sjelfva markens beskaffenhet icke kunde

forklara denna omstiindighet, aterstS^r ingen annan forklaring

an en mycket hog Mder hos dessa senare jattestackar. Och
dock voro dessa bebodda och producerade konsindivider.

Dessa stackars aider m^ste varit betydligt hogre iin den man
ndgonsin skulle kunna tillmata en myrhona.

Atskilliga forfattare ha iakttagit, att de befruktade ho-

norna ej tiro de enda agglaggande individerna i myrsam-

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 419.
^) Les Fonrmis de la Suisse, s. 257.
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hallet. Agg liiggas afven af obefruktade honor samt af ar-

betare. Ur dessa obefruktade figg iitvecklas, s&soin Porel''^)

och isynnerhet Lubbock^) genom sina forsok tyckas ha adaga-

lagt, liksoin hos bin, humlor och getingar uteskitande hanar.

FoBEL har gjort nagra iakttagelser i detta hiinseende pS, F,

sanguinea, Lubbock pS, F, fusca och cinerea, Polyergus rufe-

scens och Lasius niger.

I mina fangna myrsamhallen har jag atskilliga ganger

sett agg lagda af arbetare, men jag har deremot aldrig sett

de ur dessa iigg kliickta larverna na full utveckling utom i

ett enda fall. I ett sa«^Mmea-samhalle med /wsca-slafvar,

hvilket jag i 3 manader hallit i fangenskap, visade sig nem-

ligen plotsligt en ywsca-hane, hvilken tydligen maste ledt sitt

ursprung p& parthenogenetisk vag fran nagon af slafvarne.

Men om ocksa utveckling af hanar ur de obefruktade

aggen af saval de ofvannamnda som af atskilliga andra myr-

arter skulle visa sig vara en regel, sa utesluter detta dock

ej mojligheten att hos aadra arter arbetare eller honor skulle

kunna utvecklas ur obefruktade iigg. Jag vill framhalla att samt-

liga de nartinda iakttagelserna blifvit gjorda pS. arter af un-

derf. Camponoiidae. Forhallandena torde kuniia vara annor-

lunda inom de andra grupperna, liksom de i detta fall visa

sig vara mycket vexlande inom andra stekelgrupper. Jag

aterkommer till detta amne vid skildringen af Tomognathus-

samhallena.

Om arbetarne och deras forhaUande till samhSlls-

medlemmarne.

Tilliirapningen af det naturliga urvalets teori pa de sam-

hallsbildande steklarnes sterila medlemmar, som ju ej kunde

lemna sina afvikande karaktiirer i arf pa n^gon afkomma, har

beredt Darwin en viss sv^righet, hvilken han dock undan-

rojde i det han med vanlig skarpsinnighet insag att det hiir-

vidlag ej ilr p& individen som det naturliga urvalet verkat

utan pft samhallet, som framalstrat de sterila och derfor ar-

betsskickligare medlemmarne^). Denna asigt om en sk sma-

') Les Fourmis de la Suisse, sid 328.

') Ants, Bees and Wasps, sld. 37.

') Dabwin; Om arternas vpphomst, sid. 208.
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ningom intriidande forandring fran de fuUt utvecklade ho-

norna till arbetarnes numera sa hogst afvikande utseende

bekraftas fullkomligt genom upptaokten af de forutnamnda

for Darwin- okiinda mellanformerna mellan honor och arbe-

tare. Dessa former aro utan tvifvel att betrakta sfi,som ata-

vistiska, enar de visserligen tendera till likhet med arbetarne

men ej natt den typiska utvecklingen utan stannat pS, ett om
honan erinrande, ofuUkomligt stadium, ofuUkomligt i samraa

mS,n som de afvika fr&n de typiska arbetarne. Den regel-

bundna produktionen hos Formicoivenus a? dessa meMsmfoTiaer

i alia grader af utveckling antyder att dess samhallen stannat

pa ett primitivt stadium, ett stadium som ursprungligen maste

ha varit gemensamt for alia myrsamhallen, afven dem, der

numera blott de extrema formerna produceras. Myrmicidernas

honor deltaga annu i arbetarnes sysslor, ofta lika ifrigt

som arbetarne sjelfva. De mata och vSrda larverna och

forriitta byggnadsarbeten. Sannolikt utgjordes det primitiva

myrsamhallet af dylika fullt utvecklade men arbetande ho-

nor, hvilka, sedan de lemnat sina puppor, bitriidde stam-

modren i vSrden af de senare utvecklade syskonens larver

och puppor, till dess hanarne blifvit fardiga till svarmning,

<i& hela den nya generationen sannolikt lemnade boet for

att grunda nya samhallen. Ett sadant primitivt samhalle

borde s&lunda antagligen ej egt bestand langre an till

svarmningstiden och derefter upplosts. Sannolikt var indi-

vidantalet mycket ringa, da saratliga medlemmarne voro

fodda och uppfodda af en enda stammoder. Tillfalliga ogyn-

samma omstandigheter for fodans anskaffande borde haft till

foljd att nftgra bland stammodrens afkomlingar, som fore-

tradesvis missgynnats, ej natt sin typiska storlek och mahiinda,

sasom fallet ar med arbetsbien, fatt sina generationsorgan

mer eller mindre reducerade. Hos getingarne aro forhallan-

dena ungefar likartade. Den befruktade och ofvervintrande

honan bygger om varen ndgra cellar, i hvilka hon lagger agg

och uppfoder nagra larver, ur hvilka blott sma honor med
forkrympta generationsorgan, d. v. s. arbetare, iitvecklas. Det

ar forst sedan med dessas bitrade rikligare naring kan astad-

kommas, som pa sensommaren befruktningsskickliga honor

och hanar komma till utveckling. Fordelen for myrsamhallet

af dylika outbildade honor ar tydlig. Da dessa vid svarm-

ningstiden ej kant nagon beniigenhet vare sig for parning
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eller for att lemna boet, utan qvarstannat for att bitriida ined

afven de foljande af stammodren eller af befruktade och till-

falligtvis qvarstannande systrar alstrade generationernas upp-

fodande, s^ borde ett vida storre antal agg kuiinat bringas

till full utveckling och samhallet derigenom tillvaxa. Men
afven arbetarne lagga ofta agg, sasom harofvan blifvit pa-

visadt. Sjelf bar jag kunnat iakttaga detta hos nastan alia

de myrarter, som jag hallit i fangenskap. Enligt Lubbocks

undersokningar^) framga ur dessa obefruktade agg blott ha-

nar. Men detta torde varit tillrackligt att till foljande ge-

nerationer, utvecklade efter de pa parthenogenetisk vag fram-

bragta hanarnea parning, lemna i arf den begynnande arbe-

tarekastens fordelaktiga variationer och befasta dem i samma
man som karaktarerna utpraglades. For en standigt i boet

eller dess niirhet qvarstannande arbetarekast skuUe vingar en-

dast vara till hinder vid forekommande arbeten, hvarfor de

sannolikt snart reducerats. Efter deras fullstandiga reduktion

foljde en sammansrnaltning af thoracalsegmenten, hvilkas olika

delar nii ej langre behofde vara rorliga mot hvarandra, samt

tillika en formforandring i samma man som flygmusklerna

reducerades. En sadan sammansrnaltning af thoracalsegmen-

ten iir ej ovanlig hos vinglosa steklar. Sa t. ex. visarju en

stor del utaf Mutillidernas honor olika grader af viugarnes

reduktion. Hos de vinglosa bland dessa honor aro thoracal-

segmenten sammanvuxna, hos Stminstone M. rufipes utan spar

till suturer eller artikulationsstallen for vingar. PS, en ka-

raktar, som i sjelfva verket mftste forst ha uppstatt hos ar-

betarne for att sedan fran dem ofverga till de ofriga konen,

lemnar sliigtet Polyergua ett slaende exempel. Till foljd af

denna arts egendomliga lefnadssiitt ha arbetarnes mandibler

fran den for myrarbetarne karaktarististiska breda formen

med tandad tuggkant (hvilken gor dem lampliga till grip-

organ) ombildats till krokta och spetsiga mordvapen, hvilka

endast komma till anviindning pa de rofvartag denna myra
anstaller for att rekrytera sin slaftrupp. For myrhanar, hvilka

aldrig anvanda sina mandibler, ar formen naturligtvis indiffe-

rent, och da det ej finnes nagon anledning att betvifla det

Polyergus-)\^na,xvL& ursprungligen haft samma breda mandibel-

form som de narstaende sliigtenas och de fiesta myrhanars.

') Lubbock: Ants Sees and Wasps, aid. 36.
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si, maste det vara genom arf fran arbetarne som de bekom-
mit sin nuvarande med de senares ofverensstammande form.

Ett liknandc fall foreter det sydeuropeiska sliigtet Strongy-

lognathus.

Arbetarne bilda den inom myrsamhiillet meat beg&fvade

klassen. De representera b&de kroppsarbetet och intelligen-

sen inom samhiillet och det iir nastan uteslutande hos denna
klass man bar att soka dessa drag af ett sjiilslif sa utveck-

ladt, att det staller myrorna nastan lika hogt ofver de ofriga

evertebraterna som menniskan ofver de ofriga ryggradsdjuren.

Hiir, liksom i sS. mfinga andra fall, framtrader pa det mest

ofvertygande satt samhallsbildningens kraftiga inflytande pS,

sjalsformogenheternas utveckling.

Genom sin talrikhet och sin begafning iiro arbetarne sam-

hallets herskande klass, bekladd med s&val den lagstif-

tande som utofvande makten. De forratta alia forefallande

arbeten, hvilka i korthet kunna sammanfattas sasom: bygg-

nadsarheten, anskaffande af foda, afkommans uppfodande och

vdrd, hevakningen af honor och hanar samt slutligen forsvar

mot samhciUets fender.

Det iir dock ej i dessa dagliga arbeten som foretradesvis

den intelligens framlyser, for hvilken myrorna blifvit s& be-

ryktade. Genom iSngvarig utcifning forsigga dessa handlingar

mer eller mindre instinktmiissigt och utforas af samtliga pa

ett nagot s^ nar likartadt satt. I siirskilda mera sallan fore-

kommande fall deremot kan man ingalunda uppstalla nagon

allman regel for de siirskilda individernas handlingssatt. Un-

der det en individ i ett gifvet fall handlar p& ett visst siitt,

sa skulle deremot en annan i bans stiille under slika omstan-

digheter ha handlat belt annorlunda. Detta forballande bar

sin grund i den betydligt vexlande individuella begSfningeu

och tyckes mig vara ett tydligt bevis for att i dylika fall en

storre eller mindre grad af reflexionsform&ga kommer till an-

vandning. Den myrmecologiska literaturen vimlar af fakta

som bestyrka denna formodan. Sarskildt bar LrBBOCK^) an-

stalt systematiska och mycket detaljerade experiment for att

utrona graden af myrornas reflexionsform&ga; bans under-

sokningar tyckas dock delvis adagalagga att myrornas in-

telligens blifvit ofverskattad. Jag skall i det foljande med-

dela n3,gra ron ur min egen erfarenhet i detta afseende.

') Lubbock: Ants, Sees and Wasps, sid. 236.
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For att uppna en sadan enig samverkan for bestiimda

syftemal, hvilken man standigt sparar i storre eller mindre

grad inom hvarje myrsanilialle, m&ste — sasom man redan a

priori kan sluta — dess medlemmar pa n&got satt kiinna

meddela sig med hvarandra. Att ett sadant meddelande

ocksS. verkligen eger rum har man sedan lange iakttagit. Om
nftgon fara hotar samhallet ser man arbetarne springa oroligt

omkring och lifiigt berora hvarandras antenner. Har t. ex.

en averkan skett p& den ena sidan af en myrstack, sk skynda

de arbetare, som varit asyna vitnen till handelsen, helt for-

skrackta omkring till stackens olika delar. S& snart de mota'

kamrater, som utan att ana nagot ondt gfi, och arbeta i dju-

paste lugn, berora de haftigt deras antenner, och denna be-

roring verkar hos dessa senare myror samma bestortning som

hos dem, hvilka bevitnat forskrackelsens orsak. I sin tur

borja nu dessa springa oroligt omkring och pS, samma satt

uppvacka forskrackelse hos andra langre bort befintliga kam-

rater. En viss sinnesstamning har s&lunda tydligen blifvit

meddelad i detta fall, det m& nu vara pa hvad satt som heist,

ty olyckan som bevitnades af blott nSgra fa, har inom kort

&stadkommit bestortning inom en stor del af samhallet.

Men det ar icke blott i fall af fara som ett dylikt med-

delande forekommer. Under djupaste fred kan man ofta

iakttaga hurusom myrorna anvanda ett likartadt tillvagagftende

for att pakalla hvarandras hjelp, for att fasta uppmarksam-

heten p& nagon upptackt lackerhet o. s. v., och man kan

iakttaga, att de dervid antagligen framstalda uppmaningarne

mer eller mindre ifrigt S,tlydas af olika individer. Man har

velat tillskrifva myrorna ett teckensprSk, det s. k. antenn-

spraket, och att doma af deras beteende ar det hogst sanno-

likt att de medels antennerna ej blott kunna uppvacka olika

sinnesstiimningar hos hvarandra utan verkligen sprida vissa

underrattelser. Dessa underrattelser synas dock, enligt de

resultat som framg& af Lubbocks detaljerade experiment*),

ej kunna vara af n^gon komplicerad beskaiFenhet utan blott

innefatta meddelandet af enkla fakta utan nSgon beskrifning

ofver biomstandigheter. Om t. ex. en enstaka myra funnit nSgra

forrad af fodoamnen, hvaraf hon kan hemtransportera en

del, sa kan sannolikt blotta asynen af det hemforda locka

') Ants, Sees and Wasps, sid. 153.
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nagra kamrater att atfolja upptackarinnan, dS. hon atervander

till fyndorten. Men ar fyndet af s&dan beskafFenhet att en

ensam myra ej kan medfora ett prof deraf, dk hon beger sig

till boet for att hemta hjelp, sk maste det vara till foljd af

ett verkligt meddelande som hon pa atervagen till bytet led-

sagas af kamrater, med hvilkas forenade krafter transporten

kan forsigga. Att detta sen are verkligen intriiffar, kan man
latt genom nagra enkla experiment med P. rufa ofvertyga

sig. Dock tyckes nSgot meddelande ofver fyndorten aldrig

kunna ega rum, utan den myra, som gjort fyndet, miste

sjelf atervanda for att visa vagen. Ett egendomligt till-

vagagangssatt anvandes harvid af en del arter, i det twk

eller flora myror, af hvilka den forsta ar att betrakta s&som

vagvisare, gk i en rad tatt efter hvarandra hvarvid den eller

de efterfoljande noggrant folja den framfor g&ende myrans

spar och salunda harma alia sma onodiga bugter och krok-

ningar som den i raden framst gaende tillStit sig. I allmanhet

folja de hvarandra sS, tatt, att hvarje efterfoljande med sina

antenner beror den foregaendes abdomen. Det ar denna

metod som af forfattarne ofta kallas: »se sume en files. •>>

Detta tillvagagangssatt har jag funnit foretradesvis anviin-

das af Lasius- och Zieptothoraa:-a,rteT.

i^or-mica-arterna anvanda en mindre direkt vagledning, i

det de individer, hvilkas uppmarksamhet blifvit viickt, mera

pS, egen hand nfi, det sokta foremftlet. De talrika forsok, som

jag i detta fall anstalt dels i miua f^ngna myrsamhiillen dels

i det fria, tyda otvifvelaktigt harpS. Den myra, som forst

gjort fyndet marktes oftast medels en i cinnober doppad

pensel, hvarigenom jag hade tillfalle att konstatera det hon

efter ett langre eller kortare besok nere i boet atervande till

fyndorten i spetsen for ett storre eller mindre antal folje-

slagare, hvilka dock ej gingo raka vagen pa raalet utan, spa-

nande med sina antenner, Mngsamt gingo i atskilliga riktnin-

gar, under det den forsta rayran med sakerhet begaf sig

hastigt och i rak riktning bort till fyndet. Mera saltan hade

foljeslagarne tillracklig ihiirdighet att soka till dess de funnit

foreraftlet i fr&ga. Flertalet atervande i regel efter blott en

kort tids sokande. A andra sidan atfoljdes den ihardigare

minoriteten af andra, hvarigenom antalet vid fyndorten lang-

samt okades.
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For att utrona huruvida underrattelser spridas mellan

riiirliggande, kommunicerande samhallen foretog jag foljande

lorsok. Fem stackar af Formica exsecta l&go i en halfkrets,

med ungefiir 1 meters mellanrum mellan hvarje, och kom-

municerade sins emellan. Da jag stampade pa marken bred-

vid den yttersta stacken, rakade detta samhalle enligt denna

arts vana i den yttersta bestortning. En ofantlig mangd ray-

ror kom upp fr&n stackens underjordiska delar, och hela

stacken var inom fa ogonblick betiiekt af ett tatt vimmel af

de ursinniga invanarne. Ilbud afgingo till den narmaste

stacken och inom tv& minuter herskade pa denna en niistan

lika stor uppstandelse, synnerligast pa dess narmaste sida.

Fran denna stack fordes underrattelsen cm tilldragelsen till

den tredje stacken och viickte afven der tydlig bestortning,

ehuru betydligt mindre an i de foregaende. Da slutligen

olycksbudet efter omkring 10 minuter nadde de tviinne sista

stackarne, tycktes budbararnes ifver ha afsvalnat, ty deras

meddelande vackte blott ringa sensation, men detta ocksa

sedan invanarne pa » olycksplatsen» lange sedan lugnat sig.

I mdnga fall kommer ett regelbundet samarbete till stand

derigenom att ett af en arbetare gifvet initiativ foljes af

flere, utan att nagot meddelande tycks ega rum. Detta ar

synnerligen tydligt vid byggnadsarbeten. Man kan t. ex.

ofta iakttaga huru en arbetare ensam borjar grafva en gang

pS nagot stalle, som tyckes honom dertill tjenligt. Nfigra af

de i niirheten befintliga arbetarne inse bans afsigt och borja

utan vidare bitrada till utforande af bans plan, och da alltfler

sluta sig till dessa, fortskrider arbetet allt raskare i enlighet

med den af den forste arbetaren uppgjorda planen. Pa lik-

artadt satt komma de stora stackbyggnaderna till stand. Fran-

sedt de oregelbundenheter, som kunna vara en foljd dels af lo-

kala forh&llanden dels af skiljaktiga byggnadsplaner bland de

hundratusentals arbetarne, narma sig ri(/a-stackarne typiskt

den koniska formen till foljd af de fleste arbetarnes strafvan

att nedliigga sina bordor pa stackens hogsta delar. Exempel

pfi- ett regelbundet samarbete pa en endas eller ett fatals ini-

tiativ lemna bl. a. iifven de langre ned omniimnda flyttnin-

garne. Ett tydligt exempel pa hurusom en enda myra for-

mar meddela en gladtig sinnesstamning at ett belt samhalle

^^o .i^S i 6tt af mina fJngna samhallen af Leptothoraw acer-

vorum. Jag hade latit samhallet i fr&ga lange umbara vatten.
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hvarefter jag inhalde nagra droppar pi de trabitar, under

livilka Leptoihorax hade anordnat sitt bo. De fiesta arbe-

tarne sutto en lang stund troga och d^siga i larvkamrarne

(hvilka jag kunde se genom glasburkens vagg) utan att ha

nagon aning om vattnet deruppe. Blott tvanne arbetare hade

antraffat vattnet och njoto lange deraf. Plotsligen begaf sig

den ene af dessa, en mycket liten arbetare, hastlgt ned i gSn-

garne och s&gs strax derefter (igenkanlig pS, sin af vattnet

uppsviilda abdomen) ined dansande steg och alia tecken till

ytterlig gladje hastigt rusa genom de utmed glasvaggen be-

lagna larvkamrarne, tviirs ofver sina dasiga kamrater, som,

genast markande att nSgot ovanligt var pS farde, borjade

trogt rora sina antenner. Den niimnde lille arbetaren upp-

repade flere ganger samma manover utan att ge sig tid att

stanna for att pft antennsprftket meddela sig med nagon.

Hans beteende liknade fuUkomligt det som iakttages vid

myrornas lekar. For hvarje g&ng viickte bans upptradande

en allt storre sensation. De forut ororligt hopkrupna my-

rorua borjade resa sig, piitsa sina antenner samt visa en lek-

fuU sinnesstamning. Slutligen gingo allt flere upp, der de,

jviidrando) med sina antenner i alia riktningar, inom kort

uppdagade vattnet, hvarefter, sasom vanligt, lekarne uppre-

pades med stegrad ifver.

Medlemmarne af samma samhalle igenkanna hvarandra

afven om de en langre tid varit Stskilda. Jag hade hallit en

bona af LeptotJiorax tuberum skild f'rS,n sitt samhalle i nara

fem manader, och dS. hon &ter slapptes till sina anforvandter,

upptogs hon af dem vanskapligt, under det mina forsok att

till detta samhalle inslappa frammande honor af samma art

gaf motsatt resultat. Ltjbbock bar gjort detta forsok i stor

skala^), i det han i 21 manader afsparrat ett antal myror

(F. fusca) fran deras samhalle och harunder tid efter annan

ater ditslappt dem en och en. I borjan igenkandes alia ge-

nast sasom vanner, men sedan nagra manader forgatt, angre-

pos stuudom de insliippta myrorna strax i borjan, igenkandes

dock snart derefter och behandlades vanskapligt. De namnda

hastigt ofvergaende fiendtligheterna mot anhoriga torde i

,viss man f& sin forklaring genom en iakttagelse som jag upp-

repade ganger gjort i samhallen af F. rufa. Arbetarne af

denna art angripa nemligen ofta sina egna anhoriga, om de

') Ants, Bees and Wasps, sid. 122.

9
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blifVit forvirrade af en plotslig forskrackelse. Kastar man
t. ex. pa en rufa-stack en handfull stackmaterial jemte my-

ror, nyss upphemtade fran samma stack, sa ser man ofta

nagra arbetare ganska envist slapa hvarandra omkring vid

benen, antagligen i den forestiillningen att de fatt fast den

fiende, som orsakat forvirringen. Dessa fiendtligheter upp-

hora emellertid snart i samma man som den forskriickta sin-

nesstaraningen. Helt annorlunda ar deremot, sasom seder-

mera skall visas, deras beteende mot frammande arbetare.

En sadan kan visserligen en mer eller mindre kort tid lyckas

undga uppmarksamheten, da ban befinner sig inom det for

honom fvilmmande samhallets r&marken, men forr eller se-

nare blir ban upptackt och gripen samt aflifvad under tortyr

eller i lindrigaste fall bortbiiren ofver gransen.

Igenkiinningen och det vanskapliga forhallandet aro emel-

lertid ej alltid inskriinkta till invanarne i samma bo utan

rada mellan alia langre eller kortare fran hvarandra beliigna

samhallen, hvilka sta i regelbunden kommunikation med hvar-

andra. Sadana kommunicerande samhallen finner man t. ex,

ofta af Formica rufa; dock plaga sallan mer an 3 stackar till-

horande denna art sinsemellan kommunicera. P& de viigar,

som forena sadana kommunicerande stackar, ser man arbe-

tarne vandra fram och tillbaka mellan stackarne, transporte-

rande stackmaterial, fodoamnen, larver och puppor fran den

ena till den andra. A andra sidan kan ett vanskapligt for-

hallande ega rum mellan skilda samhallen hvilkas arbetare

bestiga samma trad for att besoka bladlossen. De kunna der-

vid en langre eller kortare striicka t. o. m. begagna ge-

raensam vag, som sedermera delar sig i tva, en till hvardera

stacken, och detta utan att dessa stackar for ofrigt sta i

nagon kommunikation med hvarandra. Myrorna fran de skilda

stackarne, som pa det gemensamma vagstycket vandra utan

ordning blandade om hvarandra, vika vid viigens delning

utan tvekan at hvar sitt h&ll, hvarom jag bar ofvertygat mig

genora att med en cinnoberspensel marka en miingd myror

fran den ena stacken. NSgon samfiirdsel kunde s&lunda ej ega

rum mellan dessa, ty der regelbunden samfardsel eger rum
mellan rufa-aamhedleu uppstar alltid en mellan bada temligen

rakt forlopande afrojd viig. De samhallen, som pa detta satt

delvis anvanda samma vag utan att misshixUigheter uppsta,

kunna vara belagna ganska langt ifran hvarandra. P& en
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myr vid foten af Snaasahogarne i Jemtland sag jag en fran

en stor stack utgSende bred vag som efter att ha forlupit

sjelfstandigt en stracka af 58 meter plotsligen i rat vinkel

foreuade sig med en annan frSn en stor stack kommande
vag, hvaref'ter myrorna frS,n de bflda afliigset frftn hvarandra

belagna och ej kommunicerande stackarne belt fredligt sam-

fardades till en 6j6rk, som af samtliga bestegs, antagligen

for att mjolka bladloss. Af intresse skuUe i dessa ofvan-

namnda fall varit att fa tttront, huruvida toleransen utstriickts

anda derhan, att de skilda samhallena hade gemensarama blad-

lushjordar.

De ansenligaste »nationer» af dylika kommunicerande

samhallen bildas af racerna af F. exsecta. Foeel omniimner*)

ett till 200 uppgaende antal kommunicerande e^set^a-stackar,

hvilka han funnit i Schweiz. Sjelf fann jag p& Proson i

Jemtland, pft en vidstrackt myrmark en stor mangd kommu-
nicerande e.t'secto-stackar, hvilka lago sa tiitt att nastan hvar

tredje eller hvar fjerde tufva var bebygd. Jag fick ej till-

falle att anstalla nftgon exakt berakning af antalet men anser

ytterst sannolikt att det steg till atskilliga hundra. Anmark-
ningsvardt ilr att jag for ofrigt hvarken pa Froso eller i det

ofriga Jemtland antriiffade nagra ea;««6'<a-stackar. Foeel med-

delar^), att Mac Cook i Amerika funnit grupper af 1,300

—

1,800 stackar af F. easectoides, de fiesta mycket stora och ut-

bredda ofver en yta af omkring 450 qv.-meter. Dessa stackar

kommunicerade sinsemellan, och samtliga medlemmarne af

dessa stora »nationer» stodo p& vanskaplig fot med hvarandra.

Det ar med hiipnad man tanker pt\ denna massa individer af

samma art, beboende ett jemforelsevis inskriinkt omr&de.

Foeel uppskattar^) efter en ungefarlig berakning arbetarnes

antal i ett medelstort samhiille af F. pratensis till 114,000

och anser att ett medeltal af 300,000 i storre myrsamhallen

ej ar for hogt tilltaget. P& initiativ af Frih. Geeaed De
Geee gjordes varen 1884 ji Upsala ett forsok att fiuna en

sk tidsbesparande metod som mojligt for berakning af invfi-

narnes antal i rwya-stackar. Vid beriikningen, i hvilken iifven

jag deltog, valdes en rwya-stack, hvars invanare redan vak-

nat ur sin vinterdvala men annu ej borjat lemna stacken och

') Les Pourmis de la Suisse, s. 207.

') Etudes myrmecologiques en 1884, sid. 22.

^) Zes Fourmis de la Suisse, sid. 366.
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derfor till storsta delen vistades bland bjelkverket i stackens

inre. Den uppmatta stackens kubikinneh§,ll befans vara -293

liter. Allt stackmaterial, bland hvilket myror befunnos in-

blandade, stoppades i en sack, som doppades i kokande vat-

ten for att doda myrorna. Den s3,lunda hemfcirda delen af

slacken, 101 liter, underkastades en sorgfallig blandning for

att astadkomma en sa likformig fordelning som mojligt af

de inblandade myrorna. I sex skilda litermatt af denna

blandning raknades myrorna for att -dymedels erhftlla ett rae-

deltal for antalet myror pr liter af stackmaterial. I 5 af dessa

literm&tt beriiknades dessutom sarskildt antalen af stora och

sma arbetare. Resultatet iir sammanfordt i nedanstaende tabell.

Litems
nummer.
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och efter nkgon tid forsatts tillbaka till sitt fodelsebo, dessa

af frammande arbetare uppfostrade individer mottagas sflsom

vanner af sina anhoriga. Hade det varit. fallet att hvarje

myrsamhalle begagnado sin sarskilda losen, sa borde natur-

ligtvis de i ett frammande samhalle uppfostrade myrorna lart

sig anvanda sina uppfostrarinnors igenkiinningstecken och sa-

lunda blifvit angripna af sina egna anhoriga. Till samma
resultat bar Lubbock kommit') genom sina forsok med be-

rusade myror, hvilka, ehuru alldeles ur stand att ge nagon

losen, dock igenkiindes af sina anhoriga, ity att de i de fiesta

fall inburos i boet, da deremot i samma tillstand varande

frammande arbetare af samma art i de fiesta fall kastades i

den boet omgifvande vattengrafven.

FoBEL bar dock redan forut genom sina undersokningar

kommit till motsatt resultat betriiffande F. pratensis. (Les Four-

mis de la Suisse, p. 259). Han hade lemnat P. sanguinea

tillfalle att rofva puppor fr§,n ett niirboende pratensis-8a,in-

halle. Foljande sommar forrattade de ur dessa puppor ut-

klackta jorafensw-arbetarne slaftjenst i «a«^Mz'nea-samhallet.

D§, han fran den nyssniimnda pratensia-st&fikeu sliippte en del

myror till san^Mmea-samhallet, angrepos framlingarne med
forbittring afven af sina der tjenstgorande systrar. MShauda

var det niirvaron af de fiendtliga san^MMiea-arbetarne och den

af motet i ett frammande samhalle framkallade forvirringen

som gaf detta afvikande resultat.

Myror, som doppats i vatten, och, iinnu genomvS,ta, sa att

antennerna klibba fast vid kroppen, inslappas till sina an-

horiga, angripas ofta- af dessa ehuru temligen lindrigt och

hastigt ofvergftende.

Man har at'ven uttalat den gissningen att samhiillsmed-

lemmarne skuUe igenkanna hvarandra pa n&gon karaktiiristisk

lukt. Detta innebiir emellertid att hvarje samhalles medlem-

mar skuUe ha en lukt helt olika hvarje annat samhalles, om
de ock tillhora samma art, varietet eller race. Denna giss--

ning forfaller derfor sasom orimlig, och gatan vantar annu

pa sin losning.

Sins emellau visa arbetarne tydliga tecken till vanskap.

De ses ofta mata, smeka och slicka hvarandra samt leka afven

otvifvelaktigt med hvarandra. Afven bitrade lemna de hvar-

andra vid transporter, sSsom lange varit bekant. Om t. ex.

') Ants, Sees and Wasps, sid. 111.
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en arbetare iir sysselsatt med att under yttersta anstrangning

framforsla ett tungt och sv&rtransportabelt foremal, ser man
vanligen inom kort nagra af de forbigaende och lediga kam-

raterna utan nppmaning gripa tag i samma forernS,! for att

bitrada vid fortskafFandet. Deras tillvagagaende ar dock ofta

injcket opraktiskt, ity att man ofta fkv se hvar och en af

alia krafter streta at hvar sitt hall, sa att resnltanten af de

verkande krafterna ofta pekar §,t belt annat hall an at

det ursprungliga malet. Mojligen skuUe dessa scener ocksa

kunna tolkas sasom yttringar af afundsjuka, ty man ser ofta

en pa stacken sysslolost kringkrypande myra franrycka en

hemkommande arbetare bans borda, afven om denne senare

mycket viil kan fortskaffa densamma utan bitrade.

Medlidandet och hjelpsamheten mot sarade och i nod

stadda kamrater torde deremot starkt kunna ifragasiittas ; at-

minstone iiro de inga allmant forekommande egenskaper, om
ocksa isynnerhet de iildre forfattarne pS, detta omrade anfora

talrika exempel, som mer eller mindre tydligt tyckas tala till

myrornas fordel. Latkeille t. ex. meddelar^) att rufa-arbe-

tare, pS, hvilka ban bortyckt antennerna, omhiindertogos af

sina kamrater, hvilka slickade deras skv och derpa utgoto en

droppe vatska. Lepeletiee de Saint-Faegeaii uppgifver^) att

hvarje sarad myra, som motes af kamrater, af dessa hem-
bares till boet. Forel uppstaller') sasom en allman regel,

att myror, som aro lindrigt skadade eller sjuka, vardas af

sina kamrater, men om de aro vanmaktiga eller doende bort-

baras de Ungt fran boet for att der lemnas att do. Samma
iakttagelse bar enligt Forel afven gjorts af Bbraed. Lubbock
anfor *) en mangd forsok, som ban anstallt for att utrona graden

af myrornas medlidande och hjelpsamhet och af hvilka de fiesta

gifvit negativt resultat. Da emellertid i nagra fall bada dessa

egenskaper tydligt framtradde i myrornas handlingssiitt, gor

ban den berattigade slutsatsen, att hos myrorna liksom

hos menniskorna de individuella olikheterna hindra upp-

stallandet af en allman regel for handlingssattet. Samtliga

de iakttagelser jag gjort tjena endast till att bekrafta denna
slutsats, och liksom Lubbock bar jag funnit tydliga yttringar

') Sistoire natwelle des Fourmis, aid. 41.

') Sistoire Jtat. des inseotes hymenopteres, I, 99.

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 250.
"*) Ants, Bees and ]Vasps, o. V.
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af medlidsam hjelpsamliet vara ytterligt silUsynta. Jag anfor

har nedan nagra iakttagelser i detta afseende.

Pa en rw/a-arbetare af'klipptes antennerna, hvarefter han

Ster sliipptes pa sin stack. I borjan rusade han ursinnigt

orakring, till dess han motte nagra kamrater. Dessa tycktes

mycket forvanade ofver stympningen och berorde lifligt den

stympade kamraten med sina autenner. Slutligen foretog sig

en att afslicka den fran antennrotterna utsipprande saften ^),

en behandling som tydligen lindrade patientens plagor, ty

han forholl sig dervid alldeles stilla. Jag upprepade samma
forfaringssatt med tvilnne andra, och resultatet blef detsamma;

€n eller flere myror afslickade den ur saren framflytande

vatskan, hvarefter jag ingrep for att gora ett slut pa de stac-

kars krymplingarnes plSgor. Till samma rufa-stack slapptes

sedan en frdmmande rufa-arhetare pft hvilken jag foretagit

samma operation. Han bet sig genast fast i benet pa den

forst motande myran, och, under det denna stretade for att

komma los, kommo flere myror till men ej. for att hjelpa sin

landsmaninna utan for att slicka sin fiendes sar pa samma
siitt som de forut gjort med sina vanners. Formodligen har

den ur sSren utsipprande saften nftgon for myrorna angenam

smak, och sasom medlidande kan deras beteende mot sina

sarade viinner ej betecknas, ty fienden behandlades pfi, samma
satt, och med sina fiender kunna myrorna ej antagas hysa

nagot medlidande. Deras hat ai' vida mer utpragladt an deras

viinskap. D& myror fr&n skilda samhallen kampa med hvar-

andra, ser man visserligen ofta flere kamrater angripa en ge-

mensam fiende men tydligen endast i afsigt att doda fienden,

ej for att hjelpa hvarandra. I ett fftnget PoZy^'^MS-samhalle

med yiiscfit-slafvar inslappte jag nSgra san^winea-arbetare. Af
dessa angrepos^ genast 3 af sSval flere Polyergus-'^ som af

manga /wsca-slafvar. Den fjerde hade af en tillfallighet blott

angripits af en enda slaf, fr&n hvilken han snart befriade sig,

hvarefter han spatserade ostrafi^ad omkring bland de stridande,

der allmanna uppmarksamheten uteslutande var riktad p^ de

fasth&Una fienderna. Under det bans kamrater vid bans sida

kampade for lifvet, sysslade denne san^itmea-arbetare nastan

uteslutande med sin toalett, tvattade och putsade sig, utan

att gora nagon min af att bispringa sina nodstalda landsman.

^) Jag formodar att det varit denna utsipprande saft, hvilken Latreille
trott vara en af den slickande myran p3, saret utgjuten vatska.
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I ett sanguinea-samhaWe med /wsca-slafvar, hvilket holls in-

sparradt i en i vatten staid glasburk, hiinde ofta att arbetare

folio i 'Vattnet och forgafves bemodade sig att krypa upp

derur pS, glasvaggen. MS.nga saval sanguinea-arhetaie som
yMsca-slafvar gingo utmed vattenkanteu och berorde stundom
de nodstalda med sina antenner men syntes alldeles likgil-

tiga. De fattade tydligen ej situationens allvar, ty nagra

s^gos med halftutsparrade mandibler, alldeles som vid lekarne,

skaratsamt hugga mot de drunknande, liksom om de funnit

dessas belagenhet lojlig.

Blott ett enda tydligt fall af hjelpsamhet mot en nod-

staid kamrat bar jag iakttagit. Detta var i ett fanget sam-

hiille af Lasius niger. En arbetare bade blifvit fastklarnd i

mullen, da jag vid ett tillfalls griifde deri med en pappers-

knif. Blott bufvudet och spetsen af abdomen stucko fram,

och den olycklige arbetade forgafves pS att losgora sig. At-

skilliga kamrater gingo forbi och berorde flyktigt den nod-

stalde med sina antenner men bekymrade sig ej vidare om
hoDom. Slutligen kom en arbetare som tydligen var for-

standigare eller mera medlidsam an de ofriga. Han trefvade

pa de fria delarne af sin fastsittande kamrats kropp, berorde

lifligt bans antenner och grep sig derefter an med befrielse-

verket. Forst sokte ban genom griifning med frambenen af-

lagsna mullen. Denna var dock for hardt sammanpackad,
hvarfor grafvaren snart tillgrep metoden att med kakarne

losslita mullkorn. Alltemellanat gick ban fram till den fast-

sittandes hufvud, berorde lifligt bans antenner med sina och

forsokte derefter draga fram honom vid ena frambenet. En
annan arbetare koni och hjelpte till att bortskafFa mullen,

och slutligen var den fastsittande i stand att genom sina egna
anstrangningar frigora sig frfin aterstoden, hvarvid befriarne

gingo sin vag utan att afbida n^gra tacksamhetsyttringar,

hvilka dock sannolikt under alia forhallanden uteblifvit. Detta

fall tycks mig Sdagalagga sftval medlidsamhet som en jem-
forelsevis ganska hog grad af intelligens hos befriarne.

Arbetarne ses ofta mata bvarandra, s&som man sedan

lange iakttagit, medels uppstotande i smfi portioner af den i

krafvan forvarade naringen. Om t. ex. en hungrig rufa-ar-

betare vill komma i atnjutande af bladlussaft, tillkiinna ger

ban denna sin Sstundan for en med dylik saft forsedd kam--

rat medels lifliga rorelser med antennerna pi. dennes hufvud.
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Ar den salunda anropade beniigen — hvilket niistan alltid ar

fallet — att afstS, nigon del af sitt ofverflod, sa reser han

sig pa de fyra bakre benen och gapar. Supplikanten reser

sig ocksS, pa samma satt midt emot bonom och infor sin

mun mellan sin gifmilda kamrats utsparrade mandibler. Man
ser nu huru en klar droppe framtrader mellan de utsparrade

mandiblerna, hvilken med begiirlighet uppsuges af den andra

myran, som under hela tiden med sina i liflig rorelse for-

satta antenner och framben bearbetar sin valgorares hufvud,

en viinskapsbetygelse som denne stundom, ehuru mera lamt^

besvarar pa samma salt. De namnda lifligt vibrevande rorel-

serna med frambenen tyckas vara ett uttryck for njutning och

fortjusning, ty jag har sett fusca- och saw^iaWa-arbetare, som
lange ffttt umbara vatten, gora samma rorelser, d& de frSn

marken uppsogo de sedermera inhiilda vattendropparne.

Ehuru myrorna f^tt rykte for en aldrig slappnande ar-

betslust, ser man, sarskildt hos de stackbyggande arterna,

ofta ett storre eller mindre antal myror, hvilka sitta antingen

alldeles stilla och sysslolosa pa stackens yta eller rora sig

belt trogt omkring utan andra sysselsiittningar an att d& och

da putsa sina antenner. Antennernas putsning ar nagot hos

myrorna sa ofta aterkommande, att jag med nagra ord vill

erinra om den for detta andamal ombildade sporren h fram-

benen ^). Denna beskrefs pa ett fullt riktigt satt redan af De
Geek, som afven papekade iindamalet med dess egendomliga

form. DS, en myra vill putsa sina antenner — hvilket i re-

geln alltid sker, sfi, snart hennes toalett blifvit i minsta m&n
derangerad — reser hon sig p& de bakre bonparen och for

spetsen af framtibian langs utefter flagellardelen af antennen

pa samma sida, under det hon samtidigt drager det andra

frambenet mellan sina mundelar. Omedelbart derefter upp-

repar hon samma rorelse, fastan pi motsatt sida, sa att hon

alltid drager det ena benet mellan kakarne, pa samma gang

som hon for det andra ofver antennen pa andra sidan. Det

ar for detta andamal fraratibians sporre har formen af en

kam, och det ar for samma andamal som den l:sta tarsleden

ar urbugtad och forsedd med kamtander pa den mot sporren

') Denua forutbeskrifna bildning af sporren och l:sta tarsleden ar ej

saregen for myrorna utan tillkommer afven ofriga aculeater (mest
liknande myrornas hos Chrysididae och Heterogyna) samt trafEas for

ofrigt redan hos entomospheces.
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vanda sidan. Antennen, som inpassas i bugten raellan spor-

ren och forsta tarsleden, passeraf salunda vid putsningspro-

cessen mellan tvanne kammar, som p& alia sidor befria den

fran dam och andra fastnade foremal. Kammarne rengoras

fran orenlighet, d& frambenet drages mellan kakarne, medels

tungan, som for detta andam&l ar forsedd med bak^triktade

taggar.

BetriifFande do nyssnamnda pa stacken sysslolost kring-

krypande myrorna sa skulle man mojligen kunna betrakta

dem sasom vaktposter nied uppdrag att skydda samhallet for

«fverraskning fran Senders sida. De aro ocksa i sjelfVa ver-

ket mycket vaksamma. Om man bojer sig ned ofver stacken,

sa ser man dem genast satta sig i forsvarsposition, uppresta

pa de bakre benparen, med kakarne uppfttstrackta och vidt

utsparrade samt med spetsen af abdomen fram'&tkrokt och

riktad uppat mellan bakbenen. Detta ar sarskildt fallet med
F. rufa, som dessutom moter en alltfor nargangen fiende med
fina giftstralar, fotshogt utsprutade ur giftblasan i abdomens
spets.

Bland dessa utanpa stackarne kringkrypande myror ser

man emellertid ofta ganska egendomliga upptraden, hvilka

utan tvifvel aro att betrakta sasom gemensamma lekar. Den
som sett deras beteende vid dylika tillfallen kan ej undga

att anviinda denna benamning. Redan Gould omtalar sig^)

ha iakttagit dessa »f6rlustelser» eller »sportmassiga 6fningar».

HuBEK beskrifver dem mycket utforligt^) hos F. rufa och

tvekar, hnruvida de ej bora kallas »gymnastiska». Forel, som

efter lasningen af Hubees beskrifning knappast vagade lita

pa uppgifternas noggranhet, fick sedan tillfalle att gora lik-

artade iakttagelser ^) i ett samhiille af F. pratensis.

Dessa foreteelser har jag funnit mycket vanliga hos F.

Tufa och pratensis, och de aro latta att iakttaga under lugna

och solvarma dagar, om man med forsigtighet nalkas stac-

karne. Stundom deltager en stor mangd myror i dessa lekar,

under det arbetena for tillfiillet synas i det narmaste ha af-

stannat, stundom iir det blott ett mindre antal, som forlustar

sig pa nagon sliit, solbelyst plats vid stackens fot, under det

samhallets ofriga medlemmar fortsatta sina vanliga arbeten.

') An account of english ant/, sid. 103.

^) MecTierches sur les moeurs de fourmis, sid. 150.

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 367.
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En del af de lekande forhaller sig temligen stilla och ger

blott uttryck kt sin lekfulla stamning genom att under latsad

vrede med halft utsparrade kakar hugga i luften efter nagon

f5rbig&ende kamrat. Tid efter annan ser man en och annan

af dessa stillasittande myror plotsligt rusa fram och stota till

en i narhetcn befintlig kamrat eller gripa fast i hans ben

eller antenner och forsoka bortsliipa bonom. Hon slapper

dock sitt tag efter fa ogonblicks forlopp, utan att ha tillfogat

den salunda angripae den ringaste skada, och npprepar der-

efter samma lek med andra rayror. Stundom ser man tvanne

myror vexelvis fly och forfolja hvarandra likt lekande hund-

valpar, hvarvid den forfoljde ofta tager sin tillflykt in i stac-

kens gangar. Andra myror springa hastigt och under lojliga

sprattlingar och kastningar pS, kroppen' i zick-zack oinkring

mellan de stillasittande kamraterna, hvarvid de knuffa till an

den ene och an den andre, och sedan den sist upptradande

stannat, begynner en annan pa samma siitt. Ett vid dylika

tillfallen mycket gouteradt uoje ar, att en eller annan af de

upptradande plotsligt kastar sig omkull pa ryggen och gor

mycket haftiga sprattlingar for att ater komma upp.

Afven i mina fSngna myrsamhallen bar jag ofta' iakttagit

en lekfull sinnesstiimning, hvilken isynnerhet yttrar sig, da

efter en langvarig brist hungerns och torstens kraf blifvit

tillfredsstiilda. Karaktaristiska for en dylik stamning aro de

halfutsparrade maiidiblerna samt de ovantade och plotsliga

men ej vMdsamma rorelserna (vreden yttrar sig genom vidt

utsparrade kiikar samt valdsamma rorelser).

Till ett fanget samhalle af Leptothorax tuherum, som af

en tillfallighet lange fatt lida brist pa vatten inhiildes nagra

vattendroppar, hvarvid arbetarne drucko sa begarligt att ab-

domens dimensioner fordubblades. Sedan de druckit sa

mycket de kunde rymma, gingo de ner i larvkamrarne, der

jag kunde iakttaga dem genom glasburkens botten. En upp-

sluppen munterhet gjorde sig nu der gallande och tog sig ut-

tryck i hastiga och lojliga rorelser, under hvilka de vimlade

om hvarandra. I forsta gladjen tycktes dock ingen tanka pa

att slacka larvernas torst. Dessa hade naturligtvis ocksS, fatt

lida af den langvariga vattenbristen och tillkannag&fvo nu

sin atra genom att oupphorligt skjuta hufvudet, deras enda

rorliga parti, ut och in i l:sta segmentet. Sa lange jag iakt-

tog dem, sag jag icke nagon larv vattnas. Arbetarne tycktes
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uteslutande upptagna af sig sjelfva, tvattade och putsade sig

samt lekte.

Man ser ofta arbetare af vissa arter bara lefvande och

fullt oskadade kamrater, hvilka under en sadan transport 'for-

halla sig s&. fullkomligt passivt, att man genast marker det

har icke kan vara fr&ga om nSgon v&ldsam enlevering. Bar-

uingsmetoden ar olika hos olika slagten. Hos arterna af

slagtena Camponotus och Formioa fattar bararen tag.i den

burna myrans ena kak, hvarefter denna senare for att ej vid

transporten sliipa pil marken hopkroker sin kropp under ba-

rarens hufVud. Alia burna myror, saval af de ofvannamnda

som af de foljande slagtena hopdraga under transporten sina

antenner och ben till samma stiillning som i puppstadiet.

Arbetarne af Tapinoma erraticum bara iifven stundora hvar-

andra, ehuru sallan. Bararen griper dervid vanligen sin borda

tvars ofver ryggsidan af petiolus eller thorax, och den burna

myran vander dervid vanligen hufvudet nedat. Undantagsvia

har jag sett arbetare af Camponotus- ligniperdus anvilnda samma
metod.

Inom Myrmicidernas familj iir barningsmetoden en belt

annan. Hos Tetramorium caespitum fattar bararen tag i den

ena mandibeln pa den myra, som skall baras, och denna brin-

gas derpa i den stallning att hennes kropp med pupplikt

hopdragna antenner och ben kommer att hanga bakat ofver

bararens rygg. Denna metod ar antagligen vida beqvamare

for bararen an /'"ormica-arternas, eniir den ej hindrar benens

rorelser. Pg, samma satt skola enligt Forels uppgift^) Myr-

mica- och Leptothorax-&Theta.xae bara hvarandra. Hvad det

forra sliigtet, Myrmica, betraffar har jag aldrig lyckats fa se

nSgra arbetare bara hvarandra, ehuru jag bevittnat flere flytt-

ningar af Myrmica-stx,mh'it\\Qn, tillfallen d& biirningen plagar

tillampas. Jag betviflar dock ingalunda den namnda upp-

giften, ehuru jag formodar att barningen hos detta slagte ar

ett undantagsfall. Betraffande ater sliigtet Leptothoraa; tarfvar

uppgiften nagon korrektion, ity att jag funnit barningsme-

toden ej fullt ofverensstammande med den hos Tetramorium.

D3, en iepi!c><Aora«-arbetare> onskar baras, inleder ban med
den utsedde bararen forst ett samtal pa antennspraket. Ar
ofverenskommelse traffad, sa vrider han derpa sitt hufvud sk

') Les Fo-urmis de la Suisse, aid. 75 ooh 83.
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att dess undre sida riktas snedt upp&t, hvarvid bararen ge-

nast med sina kakar fattar tvars om hela hufvudets undre

«ida och medels en skicklig manover bringar sin borda i

samma stallning som nyss beskrifvits hos Tetramorium. (An-

markningsvardt ar att Tomognathus-s.ThetaT:n(i af sina Lepto-

tIiorax-s\sii\a.v baras enligt Tetramorium-metodQ'a ; antagligen

bar Tomognallms aWiiov bredt hufvud for att kunna omfattas

af Leptothorax pa vanligt satt). Samma barningsmetod som

hos Leptothorax bar jag funnit anvandas af Formicoxenus-ar-

betarne. De arbetare-liknande Formicoxenus-hanatne lata

afven bara sig, men deras radimentara kakar aro sannolikt

for sma for att lata bararen fa n&got sakert tag. De satta

sig derfor i st. pa bararens rygg, med frambenen fasthallande

sig kring framhornen af bans thorax, i samma stallning som

vid parningen med honorna.

Ofvanbeskrifna omsesidiga barande tilliimpas i stort vid

de flyttningar, som man, sardeles hos 'i^or-mi'ca-arterna, ganska

ofta har tillfalle att iakttaga. Vid dessa flyttningar kan det

antingen vara ett belt samhalle som ofvergifver sitt gamla

bo for att pa langre eller kortare afstfind derifran bygga ett

nytt, eller ock ar det blott en del af invSnarne som aftagar

for att grundlagga en koloni, hvilken i de fiesta fall' stannar

i kommunikation med modersamhallet. Anledningen till

dessa afflyttningar kan sannolikt vara manga slag. En af de

vanligaste iir den att samballet upprepade ganger blifvit

ofredadt af stridslystna grannar eller af menniskor och der-

for vill uppsoka en lugnare boningsplats. En annan anled-

ning torde hos de stackbyggande arterna vara den att stack-

materialet r&kat i haftig formultning, hvarfor ombyte af bo-

stad ur sanitar synpunkt blir nodvandig. Hvad betraffar ut-

sandandet af kolonister sS, tror jag mig kunna pAsta att at-

minstone i m&nga i'all ofverbefolkuing i moderstacken ar

orsaken, ty i de stackar, fran hvilka en del af invanarne af-

tagar, trafFar man i de fiesta fall en mycket stor massa larver

och puppor, af hvilka dk en del medforas af kolonisterna.

Iriitiativet till en afflyttning tages af en enda eller nagra

fa arbetare, som genom att borja kringbara kamrater, i borjan,

sftsom det tyckes, belt planlost men sk smftningom i en viss

riktning, ask&dliggora sina afsigter for samhallets ofriga med-

lemmar. Lyckas de pa detta satt stamma allmanna opinionen

till sin fordel, sa ser man alltfler folja deras exempel, till
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(less flyttningen ar i full gang. I ett i fangenskap hallet

samhalle af Lasius niger hade en dag en arbetare kornmit ut

genom ett hSl som jag stuckit i det papper, hvarmed glasburken

var ofverbunden. Glasburken var placerad i ett fonster, ocb jag

iakttoghuru arbetaren krop utmed fonsterspringan, till dess ban

i hornet fann ett litet hfil genom sjelfva fonsterkarmen i hvilket

ban forsvann. Jag viintade ej att fa aterse honom och under ti-

den fiyttade jag glasburken nagra turn ki sidan, medan jag

iakttog de ofriga arbetarne, som ej tycktes ha nfigon aning

om halet i deras fiingelsetak. Efter ornkring 20 minuters

forlopp fick jag belt oviintadt se den forrymde arbetaren

komma gaende utmed fonsterspringan i riktning mot burken.

Det var tydligen densamme, igenkanlig derpa att flagellum

a hans ena anteun var stel och utatkrokt. Han begaf sig till

det stalle der burken forut hade st&tt, hvarest ban stannade

och syntes forskande berora fonsterbriidet med antennen,

hvarefter ban, tveksaint svangande denna sin enda brukbara

antenn i olika riktningar, gick hit och dit, till dess ban af en

hiindelse stoite p& den nSgra turn afliigsna burken, kring

hvilken ban gick ett halft slag innan ban besteg densamma.

Uppkommen pa papperet gick ban utan tvekan rakt pS, halet.

Det var tydligen samma vag, pS, hvilken ban gatt bort. Jag

foljde uppmiirksamt hans beteende inuti burken. I forbi-

g&ende berorde ban flyktigt antennerna pa nagra motande

arbetare utan' att detta pa dem gjorde nagot synbart intryck.

Han gick direkt ned i en af ingangarne till boet, hvarest

ban drojde i 4 minuter, hvarefter ban kom upp med en

puppa mellan sina kakar och begaf sig raka vagen upp till

h&let i taket. Ingen annan arbetare atfoljde honom, men
nagra, som raotte honom under vagen, berorde i forbig&ende

puppan med sina antenner. Halet i papperet var trSngt och

det kostade nagon moda att med puppan i munnen tranga

sig derigenom. Snart lyckades det dock, och ban begaf sig

ned for glasburkens vagg samt sedan, efter nagra ogonblicks

tvekan, i sued riktning till fonsterspringan, hvilken ban foljde

till dess ban med puppan forsvann i det ofvanniimnda halet

genom fonsterkarmen. Jag utmarkte med en blyerzpenna

noggrant hans vag fran glasburken till fonsterspringan for att

SG byruvida ban skuUe atervanda pS, samma vag. Efter nara

8 minuter lUeikom ban utan puppan, gick utmed fonster-

springan till dess ban kom till den punkt, der blyerzstreoket
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utmarkte vagen till glasburken. Ban foljde noggrant detta

streck utan att ens en h&rsm&n afvika derifran. Strecket

gick nastan rakt utom pa ett stalle, der han gjort en liten

afvikelse &t sidan p& ett par millimeter. Afven denna lilla

krok foljdes nu samvetsgrant. Uppfor glasburken och till

halet i papperet gick han likaledes samma viig som forut.

Han drojde denna g&ng knappt mer an 1 minut nere i boet

bvarefter han visade sig med en ny puppa i munnen. Han
atfoljdes i borjan af tvanne andra arbetare som trangde sig

tatl inp^ honom, stundom berorande puppan ^med sina an-

tenner. De stannade dock snart och aterviinde ner i boet.

Puppbiiraren fortsatte samma vag som forut och aterkom om
en stund likaledes pa samma vag. Under tiden s^gs en annan

arbetare inuti glasburken bara en larv hit och dit uppfor bur-

kens viiggar; men han forsvann kter med sin borda genom
en af ing&ngarne. Den aterkomne arbetaren drojde omkring

2 minuter nere i boet, hvarefter han liksom forut uppkom
med en puppa. Denna g&ng atfoljdes han af flerc arbetare,

af hvilka en bar en larv, som forefoU mig vara densamma
som nyss forut burits. Ledsagarne gingo emellertid med tvek-

samma och drojande steg, under det puppbararen i rask fart

skyndade p& den kanda viigen, hvarfor han snart hade lem-

nat de ofriga bakom sig. Af dessa atervande nagra, sk att

blott larvbiiraren och en annan uppnSdde papperet, hvarest

de tveksamma gingo omkring. Halet fans blott af den lediga

myran, som begaf sig ut, gick nedfor glasburken och, nog-

grant foljande sin foretriidares spar, uppnUdde hS,let genom
fonsterkarmen. Larvbararen hade under tiden med sin borda

ater begifvit sig ner i boet. Bfter en stund aterkom den

forsta myran (puppbararen) och kort derefter den andra, bada

foljande den vanliga viigen. Efter nagra minuters drojsmal

i boet uppkommo b&da med hvar sin puppa, och flere andra

arbetare sagos bara dels larver dels puppor omkring inuti

burken. Nagra af dessa funno iifven halet i taket och om
ytterligare ''-/^ timme pagick flyttningen lifligt. Samtliga my-
rorna foljde noggrant det blyerzstreck som betecknade den

forste arbetarens vag. Till och med den lilla onodiga kroken

forsummades aldrig. Jag vred nu burken Y4 slag for att se

huruvida myrorna skulle lata forvirra sig deraf. Verkan haraf

var pafallande. De puppbiirande arbetare som kommo fran

boet gingo pa papperet utefter den utmarkta linien, derefter
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pa det vanliga stallet nerfor glasburken, till dess de nadde

dess fot. Der stannade de tvekande och berorde, utan att

nedstiga fr&n glasburken, fonsterbriidet med sina antenner,

livarefter de ater begafvo sig uppfor glasburkens vagg upp

till halet p& papperet. Nftgra beg&fvo sig med sina border

ned i boat igen, andra 4tervande pS den vanliga vagen ner-

for glasburken, rundt kring hvilkens nedre kant de gingo till

•dess de nSdde den punkt, der blyerzstreeket pfi fonsterposten

iitmiirkte den ursprungliga vagen, pa hvilken de nu utan

tvekan fortsatte. De till glasburken utifran atervandande

myrorna betedde sig ej pS- samma siitt. Da de pa sin van-

liga vag uppnatt glasburken men der ej aterfunno sin forra

viig, gingo de dock, ehuru med nSgon tvekan, temligen rakt

uppfor glasburkens vagg men hade deremot temligen svart

for att S,terfinna halet i papperet. Sedan den ursprungliga

trafikledens pa fonsterposten forlopande del s&lunda genom
dessa myrors passage blifvit forbunden med en ny & glas-

Ijurken och papperet, fortgick flyttningen oafbrutet sasom

fortit. Jag flyttade nu glasburken n&gra cm. . fran sin forra

plats. Pa de fran boet kommande myrorna hade detta att

borja med samma inflytande som barkens vridning; men
snart sags en puppbarande arbetare ofvervinna sin tvekan,

stiga ned fran glasburken pa fonsterbradet samt i sned rikt-

ning begifva sig bort till fonsterspringan. Harmed var en

ny trafikled oppnad, som var niistan parallel med den forra,

och hvilken numera betraddes afven af de ofriga fran boet

kommande myrorna. De till glasburken utifran atervandande

myrorna gingo sin vanliga vag till dess de kommo till den

plats der glasburken forut hade statt. Der stannade de tve-

kande och berorde fonsterbradet med sina antenner, hvar-

efter en del atervande pa samma vag ut genom h&let i fon-

sterkarmen, andra gingo sokande omkring till dess de funno

glasburken, uppfor hvilken de begafvo sig. For de utifran

atervandande funnos nu tva vagar att folja fr&n fonstersprin-

gan. Antingen skulle de vika af tidigare och kommo da in

p& den ursprungliga vagen, numera blott en Stervandsgrand,

eller ock skulle de fortsatta nagra cm. langre utmed fonster-

springan och kommo da till den punkt, der den nya och

ratta vagen afvek till glasburken. I borjan fardades manga
pS. bS-da vagarne, men d& malet ej n&ddes pa den forra, upp-

horde myrorna sa smaningom att betrada denna vag.
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Det framgar af of'van anforda forsok att en del myror,

sasom afven de fiesta forfattare framhalla, mera vagleda sig

medals lukten an med synen. For att yttermera konstatera

detta forhallande gned jag med fingret kraftigt pa ett stalle

tviirs ofver den ofvanniimnda strakviigen pa fonsterposten for

att dymedels aflagsna de vagledande sparen. Verkau haraf

var omisskiinlig. Da myrorna f'r3.n bada hallen ankommo till

detta afbrott pa vagen, stannade de och trefvade tveksamt

med sina antenner rundt omkring pa fonsterbradet. Nigra

atervande, under det andra, syangande sina antenner, fort-

satte i olika riktningar till dess de fiesta af dessa af nSgon

tillfallighet stotte pa vagens fortsiittning, da de genast slogo

in pS. densamma. Det ar anmarkningsviirdt att myrorna, da

de ostordt trafikerade den kanda vilgen, hollo sina antenner

upplyfta i vanlig stilllning utan att gora n&got synbart bruk

af dem. Det var blott nar viigen pa n&got af de ofvan-

namnda siitten blifvit afbruten som de sftgos med sina an-

tenner underkasta forhallandena en narmare profning.

Om, sasom bland annat framg&r af ofvannamnda forsok,

dessa myror hufvudsakligen vagleda sig models antennerna,

sa kommer dock a andra sidan afven synen i viss rain till

anviindning, s&som af foljande forsok blir tydligt. Den vag,

myrorna passerade fran det ofvannamnda i papperet befint-

liga halet, gick i riktning mot fonstret, i ungefiir 70° vinkel

mot dess plan, till nedstigningsstallet utfor glasburken. En
omvridning af burken pa nara 90° verkade ingen tydligt fram-

tradande foriindring; men d& burken omvreds, s& att vagen

riktades in&t det morka rummet, borjade myrorna ana orS,d,

tv'ekade i borjan och gingo slutligen i ungefiir samma rikt-

ning mot fonstret, som den ursprungliga vagen haft. N&gra

gingo at andra hall, dock sa att de ej forlorade ur sigte den

fran fonstret infallande dagern. Ingen foljde numera den

ursprungliga, inat rummet riktade vagen.

Hos en del myror, t. ex. si. Formica, kommer synen tyd-

ligen mera till anviindning, likasa hos Polyergus. Synnerligen

utmiirker sig F. rufa for en utvecklad synformftga. Det iir

att miirka, att dessa myror, sasom Foeel p&pekar, hafva val

utvecklade oceller i motsats mot de ofriga slagtena, hvilka

antingen ha alls inga eller ock obetydligare oceller och der-

for niistan uteslutande aro hiinvisade till sina antenners viig-

10
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ledning, Facettogon tyckas foga eller alls icke komma till

aBvandning for bestainmande af rorelsens riktning.

I mina fangna Leptotliorax och i^ormico^enMS-samhallen

liar jag funnit arbetarne syunerligen ifriga att bara hvar-

andra dels da de nyss blifvit inspiirrade och dels efter hvarje

betydligare averkan soni skett a deras sedermera utforda

byggnadsarbeten. Detta fovhallande antyder sannolikt att de

fran en sa osixker plats vilja afflytta till fredligare bygder.

Sedan sinnesstamningen blifvit lugnare, upphora de att bara

hvarandra och finna sig i sitt ode, till dess de anyo ofredas,

da. samma sk&despel upprepas,

Tapinoma erraticum flyttar ofta hastigt sma korta strackor

enligt FoEELS iakttagelser. Sa har jag afven funnit vara for-

hallandet, och anledningen till flyttningen tyckes ofta vara

mycket ringa. I ett i en glasburk inspiirradt Tapinoma-Ba.n\-

halle sagos arbetarne efter den ringaste rubbning af deras

griifda hSlor bortbara sina larver och puppor till eij annan

plats.

P& Oland hade jag tillfalle att bevitna en flyttning af

Myrmica ruginodis. 8 Juli, omkr. kl. Y^ 7 e, m. s2,g jag ett

tag af puppbarande arbetare, tillhorande denna art, utga fran

en liten tufva till en foga mer iin en meter derifran beliisen

liknande. Flyttningen afslutades under mina ogon pa Y
timme.

Puppor transporterades i mangd under den tid, jag iakt-

tog flyttningen, men blott 4 eller 5 sma larver. Under dot

transporten pagick, gingo utom biirare afven atskllliga arbe-

tare med tomma munnar i riktniug mot den nya tufvan.

Ma.handa utgjorde dessa nagon slags xmilitiirisk eskort* for

bararne. Flere arbetare af F. rufa och fusca korsade stun-

dom strakvagen men tycktes bli mycket forskrackta och skyn-

dade bort. I intet fall sag jag nagot »handgemang.» For
att mata flyttningens liilighet antecknade jag for hvar 5:te

minut antalet af de i den nya tufvan inburna pupporna. Re-

sultatet blef: for de

l:sta 5 minuterna inburna puppor: 60

2:dra » » » 38

3;dje » » » 29

4:de » » » 7

5:te » » » 5

6:te » » » 1.
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Flyttningen hade derefter afslutats for qviillen. Jag un-

dersokte forsigtigt den tufva, som var afsedd att of'vergifvas,

och fann der, utom en mangd arbetare, en massa stora

larver jemte atskilliga mindre, men deremot inga puppor.

I den nya tufvan deremot funnos mycket talrika puppor

jemte ett f&tal sma larver. Det var tydligt att pupporna

afsigtligt blifvit forst transporterade. Foljande dag befans

den gamla tufvan fuUstiindigt-ofvergifven af Myrmica och

inkrijktad af talrika /wsca-arbetare tillhorande ett blott Yg
meter derifran i en tufva boende samhalle. Antagligen hade

salunda de forra invanarne oroats af sina grannar och derfor

nodgats rymma fiiltet.

Ett samhalle af Camponotus ligniperdus, som jag ofredat

o-enom att borttasra den sten, som ofvertackte hufvuddelen

af dess bo, afflyttade till en blott ^/^ meter derifran belagen

sten, hvarvid forst puppor och larver i storsta hast ditskaffa-

des och sedermera de storre arbetarne. Biirarne voro nem-

ligen i de fiesta fall sma arbetare, hvilka buro dels andre

smarre, dels medelstora och dels stora arbetare. Flere ba-

rare tillhorde den mindre medelklassen, hvaremot jag icke

s&g en enda arbetare af den storre klassen eller ens af den

storre medelklassen tjenstgora sasom barare. Deremot- sSgos

nagra af dessa gk for sig sjelfva pS viigen till det nya boet.

Barninssmetoden var i de fiesta fall densamma som Formica-

arternas. I minga fall buro emellertid bararne sina border

pa samraa siitt som Tapinoma, i det de nemligen omfattade

ryggsidan af petiolus pa den burna myran och vande dennas

hufvud nedat. I nftgra fall fattade de sina border om halsen

eller vid nagot ben. Detta var isynnerhet fallet vid trans-

porten af de stora arbetarne, hvilken kostade de fiere ganger

mindre bararne mycken moda. Dessa slapades pa marken

men forhoUo sig dervid alldeles som andra burna myror,

d. V. s. hollo sina antenner och ben pupplikt hopdragna.

De vanligaste och mest i ogonen fallande flyttningarne

aro de, som foretagas af de stackbyggande Formica-a.vteina,,

siirskildt af F. rufa och pratensis. Htjbek lemnar^) en de-

taljerad skildring af en rti/a-fiyttning. SSsom i viss man

kompletterande Hubees skildring, sarskildt betrafFande den

af mig anmiirkta arbetsfordelningen, vill jag har nedan be-

') Recherches snr les moeurs des Fonrmis, sid. 124.
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skrifva en af mig i Ostergotland noggrant foljd flyttning af

ett rufa-s&mhaMe.

Det var ett medelstort samhalle af denna art som den

3:dje Juni brot upp fran sin gamla, vid kanten af en vag

belagna stack och afflyttade till en 36 meter derifran belagen

triiftro, under hvilken stackmaterial hopslapades. Anledningen

till afflyttningen torde ha varit en stark formultning af stack-

materialet, att doma af det frodiga gras, som inkraktat storre

delen af stackens yta. Ett dubbelt tag af arbetare, som van-

drade i motsatt riktning mot hvarandra, gick snedt ofver

viigen, det ena taget fran och det andra tillbaka till den

gamla stacken. I det bortgaende tSget voro mSnga bland

arbetarne belastade med bordan af kamrater, som buros pa

det ofvanbeskrifna sattet, under det myrorna i det motsatta

taget atervande med tomma munnar for att hemta flere. I

n&gra fall hade jag tillfiille att se, huru de till den gamla

stacken atervandande storre arbetarne rusade omkring och

trefvade med sina antenner pa an den ene, an den andra af

de qvarvarande arbetarne, hvarefter de plotsligen grepo nagon

af dem (pa det vanliga sattet, vid ena mandibeln), rusade en

stund alldeles planlost omkring an in och an ut ur stackens

ingangar, till dess de slutligen satte sig i rorelse mot den

nya stacken. Ng,got motBtS,nd forekom ej a de salunda enle-

verades sida. I ett par fall sag jag huru en storre och en

mindre arbetare, staende midt emot hvarandra, lilligt berorde

hvarandras antenner, hvarefter den storre, liksom enligt aftal,

varligt fattade den mindre pa det ofvanbeskrifna sattet och

bortbar honom till den nya bostaden. I de fiesta fall hemtade

bararne sina border fran stackens inre. Af 146 utan urval

insamlade burna myror voro 113 eller 77,4 proc. mindre ar-

betare. En stor del af de burna myrorna hade dessutom sin

abdomen mer eller mindre uppsvald af bladlossens honungs-

saft. Detta var i synnerligen pafallande grad hilndelson med
de storre burna arbetarne hvaremot det blott undantagsvis

var fallet bland de for sig sjelfva pa flyttningsvagen gaende,

Dessa senare rorde sig jnycket tungt och ovigt, hvilket for-

klarar hvarfor foretradesvis sidana transporteras af de ba-

rande myrorna. Samtliga bararne voro storre arbetare. Flytt-

ningen p&gick med aftagande liflighet i fyra dagar. De sista

dagarne buros iifven larver och puppor. Porsta dagen matte

jag flyttningens liflighet genom att berakna medeltalet af de
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myror som under 5 minuter p& vag till den nya slacken

passerade en viss punkt pa flyttningsvagen. Detta befans

var 435. Af detta antal buro i medeltal 140 andra myror,

sh att antalet af de myror som under fem, minuter fardades

forbi denna punkt bort emot den nya stacken i sjelfva ver-

ket utgjorde 575. Under flyttningen sSgos blott nagra fa

mindre arbetare ga for sig sjelfva pa den stora strakviigen.

Dessa lupo oftast liksom sokande hit och dit i alia riktningar,

under det de storre arbetarne i regeln blott rorde sig i

de tvk hufvudriktningarna. Dfi, n^gra af biirarne skriimdes

att slappa sina border midt pa vagen, sprungo de forut

burna arbetarne radvilla hit och dit och berorde med
sina antenner de motande storre arbetarnes, liksom an-

ropade de dem om hjelp. I nagra fall s&g jag dem afven

upptagas af lediga storre arbetare och biiras bort till bron.

Nagra fa utensilier, som myrorna antagligen ansago for

goda att qvarlemnas, buros afven till den nya stacken. Btt

gammalt torrt och hufvudlost hudskelett af ett bi betraktades

tydligen s&som ett vardefullt forem&l, ty det transporterades

med mycken moda och tidspillan bort till bron.

Bron befans snart ha varit blott en tillfiillig rastplats, ty

myrorna borjade genast afflytta derifran till en omkring 20

meter derifran uppe pa en parksluttning viixande syrenbuske,

der en stack anlades. Af 137 burna myror voro 105 eller

76,0 proc. mindre arbetare ; sdledes niira nog samma procent-

tal som vid forra beriikningen. Vid do nybyggnader, som

der foretogos, arbetades lika ifrigt nattetid som om dagen,

men ehuru flyttningsvagen afven under natten trafikerades af

atskilliga myror sig jag ej da nagra myror baras.

Bfter 5 dagars forlopp borjade myrorna flytta tillbaka

fran syrenbusken till bron. Skilda meningar gjorde sig

emellertid giiUande, ty nagra myror buros fortfarande frS,n

bron upp till busken, under det dock flertalet buros tillbaka

fran busken till bron. Efter sex dagars oenighet, hvarunder

myror till vexlande antal transporterades at bada hfl,llen, lyc-

kades andtligen bropartiet drifva sin vilja igenom, och den

under busken anlagda stacken befans nu fuUstandigt ofver-

gifven, hvaremot liflig verksamhet med byggnadsarbete ut-

vecklades vid bron. Imellertid hade buskpartiet tydligen ej

lemnat sitt m&l ur sigte utan verksamt agiterat for sin sak,

ty efter 10 dagar borjade myrorna flytta tillbaka upp till
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syrenbusken. Den forsta dagen transporterades blott arbe-

tare. De foljande tva dagarne buros utom arbetare afveu

storre larver. Under tva derefter 'foljande dagar transporte-

rades mindre larver (de fiesta antagligen arbetarelarver) samt

till sist en stor miingd puppor.

Samma dag, som flyttningen blifvit fullstandigt afslutad,

togs den ofvergifna bron i besittning af fran en narbelagen

storre rMya-stack utsanda kolonister, som ditburo sina arbe-

tare, larver och puppor i den vanliga ordningen. Det hela

s&g salunda niistan ut som ett f'rivilligt aftriidande a de frS,n

bron bortflyttades sida.

Om vdrden af agg, larver och puppor; fodoamnen, fro-

samling; bladloss; myrmecophiler.

Att arbetarne med storsta omhet och sjelfuppofFring

vSrda och skydda s&val larver som puppor, ar ett valbekant

forhallande. Dd ett myrsamhiille oroas, ser man en del arbe-

tare med den storsta ifver och bradska nedbiira sina skydds-

lingar till boets djupare delar, under det andra iakttaga en

hotande hallning och, om tillfalle gifves, med storsta raseri an-

gripa frid^toraren.

Saviil agg som larver och puppor slickas och putsas

standigt och hallas pa detta satt rena frAn det minsta dam-

korn. Larverna matas direkt ur arbetarnas mun medels de

ur krafvan uppstotta naringsamnena. De mera rorliga larv-

formerna kunna emellertid direkt suga saften ur de nyss

dodade mjuka insekter, som ofta bjudas dem till foda. Ofta

ser man detta forhSllande hos Lasius niger, hvars larver "ofta

finnas sysselsatta med utsugandet af smarre doda myror af

andra arter, t. ex. af L. flavus. Synnerligen ofta har jag

funnit smk Cicader sasom deras byte, och utsugna hudskelett

af Cicader traffas talrikt i dylika myrbon. I ett bo af L.

niger sfig jag sju larver grupperade i en krets, med hufvudena

inat, alia med muniindan inborrad i en liten myrlarv (an-

tagligen af L. flavus) som bildade cirkelns medelpunkt. Fore

eller after matningen forsigg&r vanligen en putsningsprocess,

och de hungriga larverna soka, da de kiinna beroringen af

de ofver och mellan dem krypande arbetarne, fidraga sig deras

uppmarksamhet genom att oupphorligt skjuta hufvudet ut
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och in eller hos de meia rorliga larvformerna genom diverse

bojningar och vridningar af kroppens frarare del.

Hos heptoilwraw acervorurn har jag stundom sett liuru-

soin arbetarne vid larvernas matning lekfullt utdela hugg

med mandiblerna till hoger och venster i en larvklunga,

hvarefter de salunda behandlade larverna pliiga tillkannagifva

sitt begar efter foda pa det nyssniimnda sattet. Mojligen' af-

ser arbetaren med detta egendomliga forfaringssatt att fa reda

p&, hvilka larver soin iiro i behof af foda.

Hos de myrarter, hvilkas puppor aro kokonglosa, kunna

de unga myrorna vid mognaden sjelfva befria sig fr&n pupp-

holjet. I de fall &ter dk puppan iir omsluten af en kokong.

skulle den unga myran, som saknar erforderliga krafter att

genombryta ett sa fast holje, omkligen omkomma, savida

icke de papassliga arbetarne genom att vid mognaden son-

derslita kokongen beredde sin unge kamrat fri passage for

uttradet- i verlden. Detta forhallande, som forst upptiicktes

af Gould har af senare forfattare sasom Huber^) Ntlander^)

och FoEEL^) bekriiftats. De forsok jag i denna riktning an-

stalt raed F. rufa, sanguinea och exsecta ha gifvit samma re-

sultat. Samtliga de kokongholjda puppor, som jag isolerat

strax fore deras mognad, omkommo inuti kokongerna. Da
jag sedermera gaf arbetarne tilltrade, oppnade de nagra ko-

konger men upphorde snart dermed, da de funno pupporna

doda.

^ Kokongernas oppnande ar en ganska tidsodande process,

som kostar afven de fullt utbildade arbetarne mycken moda.

I allmanhet bites ett litet hal strax framom kokongens midt,

och detta hal utvidgas sa smaningom at sidorna till dess

puppan kan framdragas derur. Afven fran pupphuden bi-

draga arbetarne i regeln att befria de unga vei'ldsborgarne.

Deras hopvikta ben ratas, hanarnes och honarnas vingar sla-

tas och glattas, och den unga myran underkastas strax vid

sitt intrade i verlden en grundlig slickningsprocess ofver hela

kroppen (se vidare skildringen af san^zanea-samhallet).

De nyklackta myrorna aro latt' igenkanliga pS sina bleka

farger. Hos de gula och roda arterna aro de respektive hvita

och hvitgula. Hos de svarta arterna ha de en gulaktigt bly-

') Reclierches sur les moeurs des fourmis. sid. 72.

^) Les Fourmis de la Suisse, sid. 395.

^) Additamentvm adn. in motiogr. Form, lor., sid. 1042.
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grfi, anstrykning. De ga i borjan med ostadiga och stapp-

lande steg, och deras veka chitinskelett tillater dem ej nagot

anstriingande arbete. De hindras i borjan af sina aldre kam-

rater att aflagna sig ur boet.

Sasom en abnormitet ser man stundom nagra kokonger

oppnas redan innan pupporna mognat. Detta forklarar den

enstaka forekomsten af nakna puppor hos arter, hvilkas larver

utan undantag spinna en kokong. SS. t. ex. iakttog jag

23:dje Juli vid Roma p3, Gottland, hurusom Stskilliga tomma
kokonger vitburos ur en rwya-stack. Vid noggrann under-

sokning f'ann jag dock inga nyklackta myror men deremoi

a,tskilliga nakna ofullgangna puppor, hvilka salunda i fortid

blifvit framtagna ur sina kokonger. I Ostergotland s^g jag

ett ar en af de sista dagarne i Juli en mangd tomma ko-

konger utbiiras och vid undersokning af stacken (en rufa-

stack) fann jag mycket talrika nakna puppor, hvilkas ogon

annu ej morknat. Att de tomma kokongerna verkligen till-

horde dem, framgick deraf att en del annu l&g qvar i sina

blott delvis oppnade kokonger. Ett likartadt fall iakttog jag

27:de Juli vid Etelhem i ett samhiille af L. flavus, der tre

nakna puppor antraffades. Jag formodar, att de af Foeel

iakttagna ^) fallen af nakna puppor hos L. niger och Cam-

ponotus aethiops kunna forklaras p& samma satt.

De sonderslitna kokongerna hopas, sasom Forel an-

marker, af Lasius-avterna. samt racerna af P. fusca utanfor

boots ingangar. Hos Camponotus samt racerna af F. rufa

bortbaras de Iftngt frS,n boet eller blandas med stackmaterialet.

Hos F. Tufa har jag sett dem bortbaras pS, de fran stac-

ken ledande vagarne anda till 50 a 60 meter fran sjelfva

stacken. I andra fall har jag sett dem samlade i en stor

hog p& slackens topp, hvarifran de sedermera aflagsnades.

Myrornas fodoamnen hemtas fran saval djur som vaxt-

verlden och maste till foljd af mundelarnes beskafFenhet be-

finna sig i en nagot sk nar flytande form for att kunna upptagas,

Fran de insekter och andra smarre djur, som utgora deras byte,

slicka de salunda blott safterna eller delaraf gelatin 6s konsistens.

Samma ar forhallandet med frukter, hvilka myrorna oriittvist

blifvit anklagade att skada. Verkllga forhallandet har dock

pavisats vara, att myrorna endast frSn genom sprickning eller

') Les Fotirmis de la Suisse, sid. 392.
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pa annat satt forut skadad frukt uppslicka den utsipprande

saften. Afven ruttnande animaliska amnen forsmas ej, S.t-

minstone af vissa arter. S&lunda fann jag pa Oland ett i

stark forruttnelse stadt hastkadaver, hvilket vimlade af Lasius

fuliginosus ixkn ett narbeliiget samhalle, fr&n och till hvilket

ett stiindigt tag afgick och ftterviinde. Jag bar anledning

antaga, att det harvid ar mindre de vid forriittnelseprocessen

upplosta animaliska substanserna, som eftertraktas af myrorna,

iin de vid denna process verksamma mikroorganismerna. Jag

tror mig nemligen ha funnit, att vissa arter lefva till vasendt-

lig del af de vid vaxtiimnens formultning upptradande smS,

svamparne och algerna. Detta torde isynnerhet vara fallet

med Leptothorax acervorum och muscorum, hvilka foretrades-

vis bygga sitt bo i trastubbar, som befinna sig i forsta sta-

diet af formultning. I de f&ngna Leptothorax-sumhallen, som

jag en langre tid haft under iakttagelse, forsmadde'arbetarne

erbjudna fodoamnen, socker, honung och dodade smiirre in-

insekter^), hvarfor jag upphorde att forse dem dermed.

Det oaktadt frodades samhallena, arbetarne matade dagligen

sina larver, och inga dodsfall intraffade (Stminstone inga ut-

ofver den normala dodlighetsprocenten) s^ liinge jag hoU de

murkna triibitar fuktiga, under och mellan hvilka de inrattat

sina larvkamrar. Jag fann dem ofta sysselsatta med att slicka

dessa trabitar, hvilket svarlig.en kunde afse att pa ett sa be-

svarligt och tidsodande satt uppsuga blotta fuktigheten, §,t-

minstone i de fall da de nyss forut slackt sin torst af pa

sarskilda stallen placerade vattendroppar. Vid mikroskopisk

undersokning fann jag dessa trabitar inneh^lla dels en miingd

diatomaceer och andra alger, dels en otalig raassa smS, svamp-

organismer, hvilka viil sannolikt forekomma i allt multnande

tra. Det forefaller mig derfor sannolikt att myrorna niira

sig af dessa sma svampbildningar.

Samma torde forhallandet vara med Pormicoxenus, som

bygger sitt bo i rufa- och pratensis-sto.iik.ax. Penna art lemnar

aldrig slacken for att soka foda och mftste s&lunda finna sin

niiring bland stackmaterialet. I myrstackarne vistas en otalig

') Jag bar dock sedermera funnit dem i det fria transportera sma i

murket tra lefvande larver likasom jag afven i mina fangna aam-
hallen formatt dem att fortara agg och larver af andra myror. I

dessa fall fans dock intet murket tra for dem tillgangligt, enar de
inrattat sina bon i tallbark som ej angripits af rota.
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inangd smA snyltgiister, de fiesta tillhorande insekternas klass.

Dock kan det svftrligen vara pa deras bekostnad, som For-

micoxenus lef'ver, ty jag bar aldrlg funtiit dennesenare pil

minsta siitt fororiitta dessa sma parasiter i mina fangnasamhiillen

och de rorde ej heller vid dodade insekter. Jag m^ste der-

for antaga, att Formicoxenus nar sig af de vid stackmateria-

lets formiiltning upptradaflde mikroorganismerna. Da slacken

ar bygd kring nagon stubbe, anordnar Formicoxenus i deuna

sitt bo pa samma salt som Leptothorax, sannolikt emedan

fodoiimnen af det antydda slaget der finnas i rikligare mangd.

Betraffande de beryktade »bladafskaraiide» myrorna i tropiska

trakter, hvilka ofvertacka ingangarne till sin bon med afbitna

blad, meddelar Belt^) att bladen sonderdelas i sma bitar

och dervid bilda tofviga massor, som ingalunda kunna ha

samma funktion som stackmaterialet hos de stackbyggande

arterna men deremot vid sin dekomposition gynna utveck-

lingen af en miingd sma svampbildningar, hvilka myrorna

skulle fortara. Bladmassorna skuUe salunda har vara verk-

liga drifbiinkar, anlagda for svampodling. En senare iakt-

tagare har velat tillskrifva bladmassorna ett annat syfte, nem-

ligen att genom den vid dekompositionen iitvccklade varmen

p&skynda utvecklingen af myrornas agg. Forhallandet erinrar

emellertid i viss man cm en hittills foga beaktad omstandig-

het vid bobyggnaden hos Lasius fuliginosus. De af denna

art af tramassa forfardigade cellerna aro nemligen, sasom

PoKEL forst pavisat, invandigt bekladda med ett tatt ludd,

som under mikroskopet visar sig utgoras af sma mogellik-

nande svampar^). Den normala forekomsten af dessa svam-

par i cellerna gor det ej osannolikt att har kunde foreligga

ett fall af svampodling, hvilken har dock maste idkas blott sa-

som biniiring, enar L. fuliginosus anvander iifven andra fodo-

amnen.

Den sedan gammalt gangse forestallningen om myrorna

sasom frosamlande bestreds pa det bestamdaste af Gould,

Lateeillc och Htjber. Senare forfattare ha dock till full

evidens bevisat, att en del myror icke blott samla fron utan,

sasom 'framgar af LiNCECUMS intressanta undersokningar^)

') The Naturalist in Nicaragua, sid. 79.

^) Septosporium niyrmecopliilum, Fres. enligt benaget meddelande af Prof.

Sacoakdo i Padova.
') Journal of the Lin/nean Society of London, 1861, sid. 29.
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ofver deB »akerbrukande» myran- i TQxa,s {Fogonomyrmex bar-

batus), pa en afrojd plats kring boet, hvilken halles fri fran

andra vaxtarter, odla ett slags gras, hvars fron de insamla.

Afven fr^n sQdra Buvopa kannei' man myrarter som regel-

bundet iiro frosamlande, nemligen Aphaenociaster Barbara och

structor. BetrafFande anvilndningen af de hopsamlade fro-

forraden aro meningarne delade. De fiesta forf'attare ofver-

ensstamma dock deri att myrorna forliindra froen att gro.

D& de eftev regnviider blifvit vftta, uppbaras de for att tor-

kas. Lespes beki-aftai-^) en uppgift af en lildre forfattare att

myrorna vid f'roens begynnande groning skulle afbita roten

och uppsuga den dervid utsipprande sockerhaltiga saften.

Enligt MoGGEiDGE^) och Mac Cook^) skulle dock groningen

forhindras derigeuom att froen forvaras i fuktfria kamrar,

och da myrorna vilja tillgodogora sig de naringsamnen froen

innehalla, skulle de sonderdela dem med sina mandibler och

uppsuga den saft de innehalla.

Afven arter, hvilka ej i regeln samla nagra fron, upp-

triida stundom tillfalligt sasom frosamlande. Lubbock har

stundom sett Lasius niger inbiira Viola-ixbn i sina bon, men
vet ej for hvad ilndamal*). Foeel har i ett samhalle af jCa-

sius brunneun funnit en betydlig mangd hopsamlade svarta,

aflanga fron, hvilka buros af arbetarne^).

Genom ett meddelande af D:r Ltjndstkom i Botaniska

sektionen i Upsala varen 1884 om myror, som samlade Me-
lampyrum-fron, foranleddes jag att foljande sommar under-

soka detta forhallande. Forsta gangen som jag fann denna

uppgift bekriiftad var pa Aland 17 August!, dS, jag i ett bo

af Myrmica ruginodis antrafFade temligen talrika Melampyrum-
fron, af hvilka en del bortbars af arbetarne samtidigt dermed
att larver och puppor bragtes i sakerhet. SS,som D:r Lund-

STEOM anmarkt, ha dessa fron en sMende likhet med vissa

myrkokonger, sarskildt af Lasius niger, en likhet som t. o. m.

stracker sig till »harmning» af den af exkrementsacken bil-

dade svarta runda flacken i kokongens bakre anda. Seder-

mera ^terfann jag samma fron i flere ruginodis-\)oxi, samt i

') Revues des cows scientifiques, 1866.
') Harvesting Ants and Trap-Door Spiders.
') The natural History of the Agricultural Ants of Texas.
*) Ants, Bees and Wasps, sid. 59.

') Les Fourmis de la Suisse, sid. 378.
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Ostergotland lios sS,val M. ruginodis som hos Lasius niger.

Hftr sag jag dein dock ej biiras af arbetarne. Alia larver

och kokonger nedburos i gangarne, meo f'roen lemnades i

sticket. Jag bar aldrig funit dessa fron i groende tillst&nd,

ehuru de ingalunda varit placerade i fuktfria kamrar. I ett

ruginodis-ho fann jag redan vid sommarens borjan talrika

dylika gamla hopskrumpna och delvis liksoni sonderfratta

fron. I samma bo sag jag sedermera talrika fron af arets

skord inbaras, hvilka maste ha hemtats fran ett jemforelsevis

betydligt afstand, ty jag fann ej Melampyrum i narheten.

Pa Oland triiffade jag 4:de Juli i ett i en bjorkstubbe

inredt bo af Leptothoraa acervorum Stskilliga smk bruna, hS,-

riga fron, som l&go i kamrarne bland larver och puppor.

Dylika fron ftterfann jag sedermera hos Formica fusca. I in-

tetdera fallet sag jag dein bortbaras af arbetarne.

31 Juli fann jag vid Btelhem pa Gotland talrika fron af

Linum catharticum hopsamlade i ett Tetramorium-ho under

en sten. I detta fall var det af intresse, att vaxten i

fraga forekom pfl, en begransad flack just rundt omkring

denna sten men for ofrigt ej antriifFades i narheten. Froen

voro hopade i en ganska ansenlig hog i en storre, af stenen

betackt kammare, men ej heller i detta fall sag jag dem bort-

biiras af arbetarne. Bnligt Andhe (Spec. d. Formic, sid. 286)

iir Tetramorium caespitum frosamlande i Algier och sannolikt

iifven i sodra Europa. Han omnamuer sig ha fatt exemplar af

denna art fr&n Oran, hvilkas »kornmagasin» i December inne-

holl en miingd sma gula fron som han ej kunde bestamma.

Mojligen kunde detta vara samma fron som de af mig funna.

En hufvudsaklig del af sin foda hemta manga myror

fr&n bladlossens och Coccidernas sekretioner. Eedan Linne

kande det forhallande som existerar mellan myrorna och

bladlossen, hvilka senare han betecknar sasom: »Aphis for-

micarum vacca.» Boisiee de Sauvages lemnade redan for

mer an hundra ar sedan en god beskrifning ofver detta for-

hallande^) hvari han meddelar att myrorna passa pa d4 blad-

lossen utgjuta sitt sekret, hvilket de Ak tillgodogora sig.

Hxjbee, som noggrant iakttagit myrornas beteende mot blad-

lossen ^), tillagger, att myrorna sjelfva soka aflocka bladlossen

') Journal de physique I, sid. 187.

') Recherchei sur les Moeurs des Fourmis, sid. 161.
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detta sekret, i det de med lifligt spelande antenner berora

spetsen af deras abdomen, hvarvid den silunda behandlade
bladlusen inom kort utgjuter en liten droppe af sekretet,

som da genast uppsuges af myran, hvilken derefter upprepar

samma forfaringssiitt med de uarsittande bladlossen. Aldre

forfattare forestalde sig, att det sekret, som af myrornas efter-

traktades, skuUe afsondras frSn de upp^t och bak^triktade

utskotten pS, bakre delen af abdomen hos bladlossen; men
PoREL papekade^), att sekretet i frSga afgar i form af en klar

droppe fran bladlossens analoppning och salunda ar att be-

trakta sasom deras exkrcmenter. Samma ar forliSUandet hos

cocciderna, och myrorna aflocka dem den sota aaften pa

samma satt. Darwin forsokte att genom att stryka och kittla

bladlossen med ett harstra forma dem att afgifva sitt sekret.

Detta lyckades dock ej, under det deremot myrorna med sina

antenner p& kort tid tsagos aflocka dem saften (Arternas
' uppk., sid. 186).

Myrorna varda och vakta sina bladloss med mycken om-

sorg; de ses ofta forsigtigt gripa tag i dem for att placera

dem pa nagot lampligare stalle. De bortjaga fran sina blad-

lushjordar saviil friimmande myror som rofinsekter. Till

deras skydd bygga vissa arter {Lasius niger, MyrmiGO), sasom

redan beskrifvits i kap. om myrornas byggnadsarbeten, kring

dem sm§, hus af lerhaltiga jordpartiklar, verkliga ladugardar

saledes. Bladlossen iiro tydligen att hetrakta sSsom myrornas

husdjur; de arc, sasom Hbbek uttrycker sig, deras boskap,

deras kor och getter. Hvarken Htjbek eller Fokel har nagon-

sin sett myror iita bladlossen. Den senare anfor dock efter

en annan forfattare, Leuret^), ett fall da en myra bet ihjel

och utsog en bladlus. Sjelf har jag aldrig sett nftgon myra
afsigtligt skada bladlossen, men deremot har jag ofta sett

F. rufa inbara doda och stundom iinnu lefvande, kanske

obotligt skadade bladloss i sina stackar, antagligen till foda

at larverna. For ofrigt gS, de kanske stundom nagot hard-

handt tillvaga da i de all valmening losrycka och bortbara

bladlossen for att radda dem undan nagon forment fara.

Nagra myrsliigten (Leptothorax. Formicoocenus och Tajpi-

noma bland de svenska) ses aldrig befatta sig med nagra blad-

') Etudes 3Iyrmeclogiqnes 1875 (Bull, soo. vand. so. nat. vol. XIV, sid. 38).

^) Anatomie comparee du systeme nervewx.
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loss. Andra, sasom Camponotns, Formica och Lasius fuligi-

wosMs, uppsoka dera endast pa yttre vaxtdelar. Lasius niger och

alienus samt arterna af slagtet Myrmica uppsoka bladlossen pa

yttre vaxtdelar, kring hvilka de i sS, fall ofta uppfora de

namnda sma husen; men dessa arter halla iifven bladloss

inuti sina bon, der de f4 suga pa de nedbiingande rottr&darne.

Detta senare ar uteslutaude fallet med Lasius flavus och um-

hratus samt med Tetramorium. Lasius Jlavus och umbratus

kultlvera ej blott bladloss utan afven Coccrw-arter. De halla

dessa sina husdjur inslutna ej blott i sina tufvor utan ock

pa grasrotter utom kring tiifvans periferi, i hvilket fall smala

tunnlar under jordytan leda frS,n boet till det stalle der blad-

lossen eller cocciderna sitta, hvarest tunneln utvidgas till en

liten kammare. I allmanhet ansa forfattarne att de gula La-

5i'M«-arterna lefva uteslutaude af bladlossens sekret. De af-

lagsna sig nemligen ej fr&n boet fir att soka nagon annan

foda och ha sannolikt sitt nastan uteslutaude underjordiska

lefnadssatt att tacka for sin bleka farg. I sjelfva verket har

jag i nagra tufvor af L. flavus funnit ganska talrika bladloss,

i andra deremot ingen enda bladlus utan blott nagra coccider.

I slutet af Juni manad forliden sommar genomsokte jag nog-

grant mellan 40 och 50 tufvor tillhorande Lasius flavus.

Nagra af dessa tufvor voro ansenligt stora och samtliga voro

beliigna pfl, en oppen betesmark, s. o. om en granskog. Blott

i en enda tufva faun jag ett mindre antal bladloss. I och

kring de ofriga fann jag blott Coccider och dessa i ett ringa

antal, sannolikt i ett medeltal af hogst 4—5 for hvarje tufva.

Dessa Coccider voro stora, af kottrod farg samt infiltadc i

ett hvitt dun. Det tycks salunda som om ett jemforelsevis ringa

antal af dessa husdjirr skulle vara i stand att underhalla ett

halt myrsamhalle.

Tetramorium caespitum uppgifves af forfattarne sdsom

sallan kultiveranda nilgra bladloss. Jag har deremot ofta i

denna arts bon funnit talrika mycket stora, smutshvita och

glansande Rhizobiider fsannolikt af si. Tychea) af bred och

nedplattad kroppsform, hvilka sitta hopade i nS,gra af boets

kamrar, der de suga pa rottr^darne. Att soka bestamma
vare sig denna art eller andra i myrbon forekommande
skulle, p& den standpunkt kannedomen om bladlossens ut-

vecklingshistoria f. n. befinner sig, for hvarje annan an en

fackman vara ett vanskligt foretag.
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I allmanhet visa myrorna mera omsorg om de i boens

inre h&llna bladlossen. I handelse af fara bortbiira de dem sam-

tidigt med larver och puppor till boets djupare vaningar, sa-

som jag ofta Kaft tillfalle att se lios Lasius niger och Tetra-

morium caespitum.

Det ar emellertid icke blott bladlossen sjelfva som iiro

foreraal for myrornas omsorger. Hubbr upptackte^) att de

agg, som om hosten lagts af den vingade konsgenerationen,

ofver vintern forvaras i myrornas kamrar, der dessa egna

dem tydlig omvardnad och skyndsamt bortbiira dem, da boet

oppnas. Han iakttog dessa forhallanden hos Lasius Jlavus,

och ur de namnda aggen utvecklades bladloss, hvilka han

igenkande sasom lefvande pa ekar. Det bo, i hvilket iiggen

funnits, var ocksa belaget vid foten af en ek. Men Lasius

flavus uppsoker ej bladloss p^ traden, och forekomsten afpa

trad lefvande bladloss i deras tufvor var derfor gatlik. I

uyare tid ha Lichtensteins epokgorande npptiickter^) inom
bladlossens utvecklingshistoria bidragit att sprida Ijus "ofver

detta forh&llande. Enligt denne forfattare innefattar blad-

lossens generationscyclus i regeln fyra hufvudfaser. Ur det

befruktade agget utvecklas en vinglos och agam bladlus, »la

pseudogyne fondatrice^ hvilken pa parthenogenetisk viig ger

upphof till en generation af smarre bladloss, som efter nagra

hudomsningar ombildas till med rudimentara vingar forsedda

»puppor» och sedermera till vingade bladloss. Denna senare

generation, ^les pseudogi/nes emigrantest iir ocks& agam och

ilyttar med vingarnes tillhjelp till en annan niiringsvaxt. Har
ger den p& parthenogenetisk viig upphof till en ny vinglos

generation i>les pseudogynes bourgeonnantes^, som genom standig

knoppning frambringar ett nastan obegriinsadt antal hvarandra

aflosande, likartade generationer. Nagra individer af dessa

tallosa generationer ombildas under inflytande af hittills

okanda omstiindigheter till bevingade bladloss, ^les fsevdogynes

pupifires-i , hvilkas abdomen innehiiller tviinne olikstora »pup-

por». Sedan dessa bragts till verlden, utvecklas ur dem en

vinglos konsgeneration, som inom kort parar sig, hvarefter

honorna liigga de i borjan omniimnda iiggen.

') Recherches sur les moeurs des Fourmis, sid. 18.S.

^) Considerations nouvelles stir la generation des pucerons. Paris 1878.
Annales de la Societe entomologique de France, 5:e serie, tome X, 1880.
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LiCHTENSTEiN har iakttagit, att den agama, flyttande ge-

nerationen (les pseudogynes ernigrantes) af Schizonema venusta

i borjan af Juli manad visar sig vid basen af vissa griisstand

(Setaria). Upptackes en sSdan bladlus af nSgon niyra, hem-

tar denna flere kamraterj hvilka sonderslita bladlusens vingar

for att hiudra den att undkomma, hvarjemte de i stor hast

grafva en g&ng ned till nagon af grasets rottradar, pa hvilken

bladlusen slar sig ned och alstrar sina ofvannamnda talrika

afkomlingar.

Samme forfattare har vidare iakttagit, hurusom, d& den

bevingade pupifera generationen alstrats, denna ej berofvas

sina vingar, utan att tvartom sarskilda g&ngar grafvas for att

befordra dess aflagsnande frdn de underjordiska hdlorna.

Lubbock har gjort en liknande iakttagelse betraffande den

ur aggen utklaekta generationen '^). Hos ett samhalle af Xa-

sius flavus, der han funnit bladlusiigg, fann han, att ur dessa

utvecklades bladloss helt olika dem som vanligen traffas pa

vaxtrotter i flavus-\)on. Dessa lemnade genast boet; nagra

utburos till och med af myrorna. Han bjod dem forgafves pa

grasrotter. I brist pa tjenlig naringsviixt omkommo de slut-

ligen. Vid ett annat tillfalle utburo myrorna de ur iiggen

klackta bladlossen till ett i narheten staldt glas med vilda

vaxter, sadana som i allmanhet forekomma pa och kring my-

rornas tufvor. Kort derefter fann han pa en af dessa viixt-

arter nagra bladloss, som voro mycket lika dem af myrorna

utburna, hvarfor det sannolikt var desamma, ehuru han ej

ofvervakat deras ditflyttning. Kring dessa bladloss murade

myrorna sedermera ett litet jordhus, der de stannade som-

maren ofver och i Oktober hade lagt agg. Lubbock omnamner

ej huruvida han sag dessa iigg inbaras af myrorna i boet,

men d& han forut funnit liknaade agg i deras bon, maste

dessa genom myrornas eget atgorande ha kommit dit. Denna

arts generationscykliis tycks vara enklare an den af Lichten-

STEIN beskrifna.

I ett enda fall har jag funnit i en flavus- Udf a. ett ringa

antal af de sma svarta agg, som pastas tillhora bladlossen.

Som jag ej kunde folja deras utveckling, kan jag emellertid

ingenting saga derom. Dennatufva, som undersoktes vintertiden

(22:dra Januari) inneholl i vissa kamrar en ofantlig mangd

') Ants, Bees and Wasps, sid. 71.
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bladloss af manga arter. Dessa bladloss voro ej sadana, som
vistas pa underjordiska viixtdelar, att doma af de bjerta far-

gerna: roda, bla, grona och svarta. Jemte dem fans dock
ett mindre antal blekt fiirgade och storre bladloss, som ofta

traflFas i flavus-tuir&T. De forra voro tydligen inburna af

myrorna frSn sina i tufvans narhet befintliga naringsvaxter.

Den ifragavarande tufvan var belagen p& en iingsbacke, der

talrika vaxter forekommo, hvilka ofta pliiga hemsokas af blad-

loss. Anmiirkas bor, att i barrskog, der marken var temligen

sterll och den ortartatade vegetationen hufvudsakligen ut-

gjordes af kamgras, traffades inga bladloss i de talrika un-

dersokta _/?a»Ms-tufvorna. Deremot fann jag liknande blad-

l5ss i flere af de pa iingsraarken belagna tufvorna, ehuru i

mindre antal an i den forst undersokta. I de kamrar, der

bladlossen voro hopade, funnos iifven talrika myror. De
fiesta af dessa rorde sig trogt, ehuru temperaturen var sS, lag,

att fuktigheten afven i tufvans innersta delar isats. Blad-

lossen voro fullkomligt ororliga. Intagna i varmrum till-

qvicknade alia myrorna inom kort, hvaremot bladlossen ej

visade nagra lifstecken.. Sannolikt anvanda viil myrorna dessa

doda bladloss till foda under hosten eller vSren, dS tempe-

raturen ar sk lag, att tufvans egna bladloss ej kunna suga

votternas safter, men dock hog nog for att ej myrorna skola

ligga i dvala. Jag har forut omnamnt, att jag sett doda

bladloss inbaras i rufa-atackar under sommaren.

I ett Tetramorium-ho under en sten i niirheten af barr-

skog antriiiFade jag pa Gottland i midten af Augusti, utom

de forutnamnda stora smutshvita bladlossen, afven ett mindre

antal svarta bevingade bladloss, hvilka tydligen maste varit

de af LiCHTENSTEiK omnamnda pupifera individerna af deuna

art. Under det myrorna med ifver nedburo sina hvita blad-

loss samtidigt med sina egna larver och puppor, brydde de

sig ej det minsta om dessa bevingade individer. Nagra af

dem flogo bort, och de ofriga hade afven tydligen for afsigt

att lemna boet, dk jag tillvaratog dem. Denna iakttagelse

ofverensstammer med Lichtensteins ofvan anforda, att de

pupifera individerna ej qvarhftllas af myrorna.

Med ofvananforda fakta for ogonen ligger frestelsen nara

att tillskrifva myrorna formigan af jemforelsevis invecklade

tankekombinationer, Sfl, skulle det kunna forefalla t. ex. i fr^ga

om myrornas omvardnad om bladlossens iigg, af hvilka de ju ej

11
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kunna ha nSgon direkt nytta; sa skulle det afven, kunna fore-

falla, da myrorna soka ur sitt bo aflagsna de utvecklingssta-

dier af bladlossen, som iiro liimpade for lifvet i det fria. Jag

tror dock, att man i frftga om dylika slutsatser mS,ste vara

mycket forsigtig, och att ifr&gavarande foreteelser snarare

bora tolkas sasom af myrorna forvarfvade fordelaktiga vanor

an sasom ofverlagda handlingar for tydligt insedda syften.

Jag vill till jemforelse harmed erinra om det val kanda for-

h&llandet med afkommans uppfodande hos nagra rofsteklar

(Sphex och Pompilus), som jag ofta sjelf haft tillfiille att

iakttaga. Dessa steklar sammansliipa i sina grafda halor

spindlar, fjarillarver, grashoppor och andra mjuka insekter,

hvilka forlamats genom nagra stygn i nervsystemets central-

delar. Sedan tillracklig foda for en larv blifvit liopad, liigges

ett iigg-i halan, hvars oppning derefter tillslutes med jord.

Modern fftr har aldrig se sin afkomma, som belt och h&llet

ar ofverlemnad at sig sjelf och vid sin fodelse finner den

for sin utveckling nodvandiga naringen i sin omedelbara niir-

het. Fodans hopsamlande kan s&lunda ej ha sin grund i

n^gra erfarenhetsron. Den omstandigheten att de i halorna

inslutna, till larvernas foda afsedda insekterna blott aro for-

lamade men iinnu lefvande-*^) ar af storsta vigt, ty om de

vore doda, sa skulle kropparne pa de af solen briinda mar-

ker, der dessa steklar grafva sina halor, hastigt ofverga till

forruttnelse och den utkliickta larven fore sin fuUstandiga

utveckling se sina fodoamnen forvandlade till en stinkande

massa. Ingen torde dock vaga tillskrifva de ifragavarande

steklarna en sa utvecklad kombinationsformaga, som deras

handlingssatt skenbart antyder.

Utom bladlossen traffas i myrornas bon en stor miingd

smadjur af flere klasser, de fiesta likval insekter och sar-

skildt skalbaggar. En stor del af dessa trafias bar endast

tillfiilligtvis och sta ej i nagot som heist forhallande till my-

rorna. Andra deremot, de s. k. myrmeoopliilerna, sta till my-

rorna i ett mer eller mindre intimt forhallande. De fiesta

') Jag har flere ganger ofvertygat mig att detta ar fallet. Sa t. ex. iakttog

jag en spindel, som 17:de Maj blifvit fangad och_^i det allra narmaste
fuUstandigt forlamad af en Pompilus viatious. Annu 26:te Maj rorde

ban de yttersta tarslederna fram ocb tillbaka, da kroppen retades

med en nal, oob annu 2 dagar derefter bibehoU kroppen sin ur-

sprungliga mjukhet och lederna sin fuUstandiga bojligbet, ehuru

nagon sjelfstandig rorelse ej kunde markas.
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inyrmecophiler torde vara att betrakta sasom parasiter, hvilka

utan att fororsaka sina viirdar nagon olagenhet finna sitt

uppehalle i deras bon och derfor tolereras. Mojligen skuUe

man kunna tillskrifva dem rollen af renhallningshjon. Sasom

sadana torde t. ex. mojligen Cetonia-l&iveTna, kunna betrak-

tas, hvilka nara sig af de multnande viixtamnena i basen af

gamla myrstackar. Gentemot guldbaggarne sjelfva visa dock

myiorna ej samma indifferentism som mot deras larver. Jag

bar flere g&nger sett, niir Cetonia-hoTiOT krupit in i myrstackar

for att der liigga sina agg. Sa snart de slogo ned pS stac-

ken, of'verfollos de genast ilsket af en mangd myror. Dessas

angrepp tycktes dock foga bekomma de tjockt bepansrade

skalbaggarne, ty med myror fastbitna vid sina ben trangde

de hastigt ned tvars igenom stackraaterialet.

En annan myrmecopMl, som jag funnit konstant i hvarje

undersokt myrbo, iir en liten hvit podurid, sannolikt identisk

med den af Lubbock beskrifna Beckia albinos. Dessa smS,

hoppstjertar lopa lifligt omkring i myrornas g&ngar utan att

myrorna synas fasta minsta afseende vid dem.

Den ,mest omtalade myrmecophilen ar den lille egen-

domligt bildade skalbaggen Claviger foveolatus, hvars hela

existens ar bunden vid myrornas, hvilka tydligen halla honom
som ett slags husdjur. Han forekommer hos Lasius niger,

alienus och flavus, och dessa behandla honom, sasom forst

pavisats af MtJLLER^), mycket vanskapligt, smeka och mata

honom, eniir han liksom vissa slafhallande myror tycks ha

forlorat formagan att ata pa egen hand. Samme forfattare

iakttog, hurusom myrorna ofta tydligen med storsta begarlig-

het slickade den lille skalbaggens ryggsida men isynnerhet

nagra vid tackvingarnes bas beiintliga harknippen, hvadan

Claviger sannolikt afsondrar nagot af myrorna omtyckt sekret.

Dessa iakttagelser ha af senare forfattare bekraftats, hvar-

jemte liknande raeddelanden gjorts betraffande Dinarda den-

tata, Lomechusa strumosa och Atemeles. Sahlberg bar afven

funnnit att Lomechusa-larveina, vardas af myrorna, ehuru

dessa ej af dem kunna draga nagon direkt nytta, enar det

blott ar den fullbildade skalbaggen som afsondrar det af my-

rorna efterstrafvade sekretet.

Beitrage zur NatiirgescMchte der Gattimg Claviger (Gekmar's Mag. d.

Bntomol. IJand 3).
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Jag har of'ta funnit Claviger hos de namnda Lasius-ar-

terna i Ostergotland och pa Gotland. I ett fanget samhalle

af L. niger funnos nagra exemplar af Claviger, hvilka jag

s^g slickas men aldrig matas af myrorna; de buros dessutom

stundom inutl gangarne. Vid ett tillfalle sag jag en Claviger,

som gick i vagen for en griifvande myra, af denna varligt fattas

med kakarne samt utbaras och slappas iitanfor g&ngens myn-
ning. Han forfogade sig dock genast ner igen, livarefter

samraa seen upprepades ett par g&nger. Enligt meddelande
af Professor Auritillius har han i Smaland i ett /wsca-sam-

halle funnit nagra puppor af Lycaena argus, hvilka forvarades

i kamrarne. D3, man fran Amerika kanner en myrart, som i

sina bon skyddar Lifcaena-lavvei for att tillgodogora sig ett

af dem afsondradt sekret, sk forefaller det sannolikt att har

kunde foreligga ett likartadt fall.

V^ON Hagens meddelar^) nSgra intressanta iakttagelser,

att bland de myrmecophila skalbaggar, som giista tva eller

flere myrarters bon, varieteter skuUe ha utbildats, som vore

karaktiiristiska for de sarskilda myrarter, hos hvilka de vistas.

Som myrmecophilerna ej varit foremftl for nagon narmare
undersokning af mig, hanvisar jag, utom till den ofvanciterade

literaturen, till Andre's forteckning: Manuel descriptif des

Fourmis d'Europe pour servir a Vitudes des insectes myrmeco-
philes^). Af svenska myrmecophiler hos F. rufa uppriikna

BoHEMAN^) 26 arter.

Arbetsfordelning inom de enkia samhallena; tempera-
tureus inflytande pa myrornas verksamhet; ofvervintring.

De stora olikheterna i storlek och gestalt mellan arbe-

tarne i en del myrsamhiillen antyda nagon slags arbetsfordel-

ning mellan dessa fran hvarandra ofta sa hogst afvikande in-

divider. Och dock kanner man i sjelfva verket blott i nagra
fall, hvari denua arbetsfordelning egentligen bestar. Till och
med hos de arter, hvilka ha en utpraglad »soldatkast», vet
man temligen litet om den roll de sft hogst afvikande »sol-

daternas spela. Heer {Hausameiaen Madeiras) meddelar be-

') Berliner Entomologische Zeitsclir., 1865, sid. 108.
') Revue et mag. de Zoologie. 3:me s6r. t. 2, p f62
') Ofvers. af K. Vet.-Ak. Forh. 1844, sid. 155.
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traffande Pheidole pusilla, att soldaterna med sina stora och

starka kakar gora tjenst som forskarare vid sonderdelningen

af D&got byte, hvarefter de smfi, arbetarne eBsamma hembara

bitarne till boet. Forel meddelar^) om Pheidole pallidula

att dess soldater niistan standigt gS sysslolosa och aldrig del-

taga i n&gra husliga bestyr. Med sina stora hufvuden be-

vaka de ingangarne till boet — en roll som lian ilfven till-

skrifver soldaterna hos Colobopsis truncata — och aro i fr&ga

om forsvaret mot andra myror f'ruktansvardare fiender an de

sma arbetarne, hvilka dock med mera mod och forbittring

deltaga i forsvaret. De smk arbetarne v&rda och nppfoda en-

samma afkomman.

Wesmael har beskrifvit^) en egendomlig myxaxt Myrme-

cocystus mexicanus, i hvars samhallen vissa individer tjenst-

gora s&som lefvande forvaringskarl for honung, i det deras

kriifva och abdomen for detta andamSl besitter en oer-

hordt stor tanjbarhet. Abdomen synes hos dessa individer

nastan klotformig, halfgenomskinlig. Dessa individer rora

sig foga och vistas standigt inuti boet, der de mottaga

till forvaring den af de vanliga arbetarne hemforda honungs-

saften for att vid behof aflemna densamma. Dessa fakta ha

sedermera fuUstandigt bekraftats af senare forskare. Lubbock

anfor ett analogt forhallande hos en australisk Camponotus-

art^).

Jag har velat erinra om detta senare slag af arbetsfor-

delning, enar jag, sasom nedau skall namnas, tror mig sp^ra

en begynnelse till eu liknande hos en svensk myrart.

Betraffande betydelsen af vissa exotiska myrarters mycket

utpraglade soldatkaster kanner man foga mer an hvad som

ofvan anforts om Pheidole i fraga om soldaternas syssloloshet.

Man antager i allmanhet att de skulle kunna kraftigare bi-

draga till samhallets forsvar.

De fall af arbetsfordelning, som man iakttagit hos myr-

arter med olika, i hvarandra ofvergftende slag af arbetare

iiro ocksa mycket fa. Foeel meddelar*) betraffande Campo-

notus, att de storhufvade arbetarne bevaka boets ingangar

') Let Fourmis de la Suisse, aid 383.

^) Sulletin de I'Academie des sciences de Bruxelles V, 771 (citerad af

Lubbock).
') Ants, Bees and Wasps, sid. 45.

') Les JTotirmis de la Suisse, sid. 354.
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samt g& i spetsen da det galler att angripa en fiende. De
mindre deremot syssla hufvudsakligen med varden af larver

och puppor. De storre iiro mera krigiska, under det de min-

dre aro mera arbetsamma. Han tillagger for ofrigt att de

storre arc foremal for storre tillgifvenhet an de mindre fran

kamraternas sida och detta i samma proportion som kropps-

storleken! Forel papekar afven att nyklackta myrarbetare

foretradesvis ha pa sin lott inomhus forefaliande goromal,

sasom larvernas och puppornas vard. Det ar forst dS, deras

chitinskelett vunnit tillborlig stadga som de taga verksam

del i forsvaret och kunna aflagsna sig fran boet.

Lubbock omnamner ^) nagra fall af arbetsfordelning i ett

fanget samhalle af F. fusca, hvars arbetare foga variera i

storlek. Vissa arbetare tycktes der foretradesvis haft alig-

gandet att anskaff'a naring, ty under det samhallet en langre

tid iakttogs, var det blott dessa, som kommo ut for att ata

af honungen, hvarefter de sannolikt matade alia de ofriga

nere i boet.

Jag har redan forut meddelat nagra tydliga fall af ar-

betsfordelnig vid myrornas flyttningar. Vid en Camponotus-

flyttning fann jag de fiesta bararne vara svak arbetare, hvilka

med stor moda fortskaffade afven de stora arbetarne. Nagra

af bararne tillhorde den mindre medelklassen, under det ingen

enda storre eller ens till den storre medelklassen hanforlig

arbetare sags tjenstgora sasom barare. Deremot sag jag at-

skilliga af de storre arbetarne gk for sig sjelfva fram och

tillbaka pS, flyttningsvagen, liksom jag for ofrigt iakttagit vid

andra, sarskildt rw/a-flyttningar. Dessa torde mojligen bilda

nftgon slags eskort for bararne till dessas skydd mot ofver-

rumpling fr&n andra myrors sida.

Vid rwya-fiyttningarne har jag funnit arbetsfordelningen

i detta fall vara motsatt, i det_de storre arbetarne tjenstgora

sasom barare, under det de burna myrorna i de allra fiesta

fall aro sma arbetare. For attbekrafta detta for ofrigt i ogonen

fallande forhallande foretog jag vid annu en T-w/a-fiyttning^)

en insamling af bilrande och burna myror och fann dervid,

att de insamlade 283 bararne samtliga voro storre arbetare.

Bland de 283 af dessa storre arbetare burna myrorna voro

218 eller omkring 77 proc. svak arbetare. Dessutom var det

') Ants, Sees and Wasps, sid. 45.

^) Se dessutom sid. 148.
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i ogonen fallande, att bararne foretradesvis utvalde sadana

att transporteras, som hade sin abdomen i mer eller mindre
grad uppsvald af bladlussaft och derfor voro oviga i sina

rorelser. Jag hade i detta fall forsummat att berakna pro-

portionen emellan de storre och de mindre arbetarne i sjelfva

stacken. Vid foljande berakningar i iindamSl att utrona ar-

betsfbrdelningen har jag for ofrigt funnit andamSlsenligt att

indela de insamlade individerna i minst trenne storleksklasser,

hvarvid jag till medelklassen hiinfort alia mer eller mindre

indifferenta mellanformer mellan de stora och de sma arbe-

tarne. Denna metod har jag siirskildt tillampat pft bladlus-

besokande rw/a-arbetare, enar det fast min uppmarksamhet,

att foretradesvis de mindre arbetarne tyckas var sysselsatta

med bladlossen.

Den forsta berakningen i detta hiinseende foretog jag

8:de Juli pa Oland. Strax ifttill en rufa-sta,ck fans en ung
bjork, hvars spada qvistar voro tatt besatta med bladloss,

hvilka »mj6lkades» af en mangd rw/a-arbetare fran stacken.

Foret insamlades utan urval en mangd af dessa med blad-

lossen sysslande arbetare och strax derefter ett ungefar lika

stort antal arbetare ur stacken, likaledes utan urval. Det

foil redan vid forsta blicken pfi, de dodade och utbredda my-

rorna i ogonen, att bland de med bladlossen sysslande den

minsta arbetarekasten var i ojemforligt ofverviigande grad

representerad, under det motsatt forhallande egde rum med
de ur stacken insamlade. Resultatet af berakningen ar sam-

manfattadt i nedanstSende tabell.

Fran stacken
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4:de Juli.

Fran stacken
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Det iir dock att marka, att det mycket ofvervagande fler-

talet af de till medelklassen- raknade narmade sig den storre

klassen, under det den mindre medelklassen var mycket fS,-

taligt representerad.

Pa 10—12 meters afst&nd fr^n slacken funnos flere

af talrika bladloss hemsokta lonnar, till hvilka ett stiindigt

tag af myror vandrade pa en af dem sjelfva anlagd, temligen

bred och afrojd vag.

Bland de pa denna viig fran lonnarne till stacken ater-

vandande myrorna, af hvilka manga hade sin abdomen starkt

uppsvald af bladlussaft, voro de olika arbetareklasserna re-

presenterade pa ett i ogonen fallande olika satt mot saval i

i stacken som isynnerhet pS de qvistar, der bladlossen sutto.

De sm§, arbetarne voro bar, i rnotsats till forballandet i stac-

ken, de stora vida ofverliigsna i antal. Emellertid funnos

iifven talrika stora arbetare, och jag forestiilde mig i borjan

att dessa medfoljde dels till sina mindre kamraters dels till

bladlossens skydd mot fiendtliga myror och rofinsekter. Dock
foil det mig snart i ogonen, att bland de utfor lonnarnes

stammar till stacken ftterviindande myrorna de stora arbe-

tarne i storre procenttal hade sin abdomen i pSfallande grad

uppsvald af bladlussaft. Detta gaf mig anledning att soka

iakttaga de olika arbetareklassernas forhallande uppe hos

bladlossen. Fr&n en mot lonnarne stodd stege lyckades jag

p& nara h&ll observera de med bladlossen sysslande myrorna.

Pa de fiesta qvistarne funnos tvS eller ilere storre arbetare

jemte mer eller mindre talrika sm&. De stora arbetarne

sftgos blott sallan och d& mycket klumpigt soka aflocka blad-

lossen nSgon saft. Deremot voro de hufvudsakligen syssel-

satta med att locka de smarre arbetarne att mata sig. De
sm& arbetarne »mj6lkade» mycket ifrigt bladlossen och smekte

dem derunder med hastigare antennrorelser iin de stora ar-

betarne, hvarfor de ofver vanligtvis p& vida kortare tid lyc-

kades aflocka sin »boskap» den efterstrafvade saf'ten an fallet

var med de storre arbetarne i de mera sallsynta fall, dl dessa

gjorde nagra allvarligare forsok i detta syfte. Dessemellan

matade de sm& arbetarne sina stora kamrater, som standigt

raedels antennerna uppmanade dem dertill. D& dessa storre

arbetare pS, detta siitt sa smaningom fStt sin abdomen mycket

uppsvald af saf'ten, &tervande de hem. P& nJgra qvistar

funnos blott smft arbetare, och da dessa salunda, sedan de
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aflockat bladlossen sa mycket saft de kunde rymrna, ej kommo
i tillfiille att afborda densainma i nagon storre kamrats rym-

ligare krilfva, niaste de sjelfva besorja hemtransporten. Det

tyckes mig med dessa fakta for ogonen knappast kunna rida

nagot tvifvel om att de storre arbetarne vid bladlusbesoken

tendera att utbildas till transportmedel for dea honuBgssaft,

som de smarre arbetarne aflockat bladlossen. En ofta upp-

repad omattlig utspanning af krafvan och derigenom afven

af abdomen maste slutligen hos dessa individer astadkomma

en abnorm rymligliet af dessa kroppsdelar, en afvikelse fran

de ofriga arbetarne, som torde kunna models de af dessa in-

divider lagda aggen i arf ofverflyttas och forokas, s& att

slutligen en ny utprixglad kast skulle uppsta, likartad med
den ofvannamnda hos Myrmecocystus. Sasora i ett foregaende

kapitel iir omniimndt, transporteras vid rM/a-flyttningarne de ar-

betare, hvilkas af bladlussaft starkt uppsvalda abdomen utgor

ett vasendtligt hinder for deras fortkomst pa egna ben.

For att kunna med exakta siiferuppgifter belysa ofvan

antydda forh&llanden foretog jag en insamling och rakning

dels bland de utfor stammarne till stacken Stervandande my-
rorna, dels bland de pa qvistarne med bladlossen sysslande.

Bland 847 utan urval insamlade, utfor stammarne &ter-

viindande myror voro:

stora arbetare 150=18 procent,

i p&fallande grad uppsviild abdomen hade af dessa

78= 52 procent,

medelklassarhetare 435= 51 procent,

i pafallande grad uppsviild abdomen hade 116= 27 proc.,

smd arhetare 262= 31 procent,

i pafallande grad uppsvald abdomen hade 42= 16 proc.

Fran omkring 50 med bladloss besatta qvistar insamlades

702 myror. af hvilks voro

:

stora arbetare 31 eller omkring 5 proc.

medelkl. » 218 » » 31 »

sma » 453 » » 64 »

Ofvan anforda siffror iiro talande nog. Under det de sma
arbetarne utgjorde blott 11 procent af stackinvanarnes

antal, upptradde de i ett antal af 64 procent hos blad-

lossen. Deremot utgjorde de blott 3 proc. af dem som
sagos bara border. Hartill kommer att vid hemtransporten

af bladlussaften blott 16 procent af de sma, arbetarne (mot
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52 procent af de stora) hade sin abdomen i pafallande grad

uppsviild, hvadan deras anvandning sasom transportmedel,

s&som ofvan namnts, torde vara af tillfalllgt ogynsamma om-

standigheter (brist pa storre arbetare) fororsakade undantag.

I en annan rufa-stack, der likartade beriikningar gjordes,

stalde sig forhallandena pa foljande satt.

Af 214 utan urval pa sjelfva stacken insamlade myror,

som sagos bara bordor, voro

98:= 46 proc. stora y,

116^:54 » medelkl. y,

Ingen liten arbetare sags bar bara nagon borda.

Af 384 vid nedgaendet utfor en bj5rkstam infangade,

fran bladlusbesok &tervandande myror voro

144=37,5 proc. stora ^,

192= 50 » medelkl. y,

48= 12,5 » sma y,

Af dessa hade de ilesta stora arbetarne sin abdomen i

pafallande grad uppsvald, hvilket deremot mindre ofta var

fallet med de ofriga.

Bfter omblandning af det inre och det yttre stackma-

terialet infangades i stacken utan urval 274 myror. Af dessa

130= 47 proc. stora ^,
'

133= 49 » medelkl. i^,

11= 4 > sma ^,

Afven hiir narmade sig flertalet af de sasom medelklass

rubricerade de storre arbetarne, under det den mindre medel-

klassen var ytterst fatalig.

I detta fall hade jag ej tillfalle att insamla de med blad-

lossen direkt sysslande.

Man skuUe mot min berakning af de olika arbetareklas-

sernas procenttal i sjelfva stacken kunna invanda, att de

fiesta smfi, arbetare sannolikt vid berakningens verkstallande

voro fr&nvarande hos bladlosssen. Harvid iir dock att miirka,

att samtidigt en miingd stora arbetare ocksa var fr&nvarande

fr§,n stacken for att hopslilpa stackmaterial och soka byte,

hvadan dessa bada felaktigheter i berilkningen torde i det

narmaste utjemna hvarandra. For att kontrollera berakningen

af klassernas procenttal uppgrafde jag i slutet af December
samma ar en stor mangd inyror ur sina vinterqvarter under

den forstnamnda stacken.

Af 838 insamlade voro:
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125= 15 proc. stora ^,

655= 78 » medelkl. y_,

58= 7 » sma ^,

Vid denna berakning hade salunda ett nagot storre an-

tal rubricerats sasom >medelklass», under det forhallandet

mellan de stora och de smS arbetarnes antal var ungefar

detsamma som vid den forsta berakningen.

Jag behofver knappt anmarka att ofVanstaende sifFror

ej grunda sig p^ en noggrann matning af hvarje myra utan

endast pil en ungefarlig uppskattning af storleken sanit huf-

vudets form. Ett relativt viirde far dock denna ungefarliga

uppskattning deraf, att den i samtliga fall verkstallts af samma
person, hvarigenom mindre spelrum lemnats for godtycket

an om flere subjektiva &sigter om storleksforhallanden haft

inflytande pa beriikningens resultat.

BetrafFande arbetsfordelningen hos Camponotus har jag

gjort samma iakttagelser som Foeel utom i fraga om de

stora arbetarnes verksamraare deltagande i samhiillets forsvar.

Jag har funnit de smiirre arbetarne med mera ifver och

stridslust angripa fienden an de stora arbetarne, som ha vida

trogare temperament och aro mindre liittretliga. Liksom

FoKEi, har jag ofta sett de stora arbetarne med sina valdiga

hufvuden sparra ingangarne till boet, om detta iir forlagdt i

n&gon ihalig tradstam. M4handa afses harmed att skydda lar-

verna for parasitsteklar, hvilka talrikt plaga besoka dylika mask-

stungna trad for att pS antriifFade larver inympa sina forderf-

bringande agg. Om man knackar pS, ett dylikt af ett Cam-

ponotus-sarnh'^We bebodt trad, ser man dessa jportvakter»

gravitetiskt stiga fram ur sina hal, ga nagra steg samt derpa

krypa in igen, hvarefter de vanligen upprepade gdnger for-

nya denna manover, till dess de ofvertygat sig att ingen fara

ar pa farde. NSgra ses harunder bete sig pS ett egendom-

ligt satt. Efter att ha hojt sig pa frambenen och lyftat huf-

vudet sa hogt som mojligt, sla de plotsligen hakan i tract,

sa att ett horbart Ijud uppstar. Detta iitbrott af energi under

de for ofrigt mest flegmatiska rorelser gor ett komiskt in-

tryck. Vid storre ilska hugga de med utsparrade kakar i

luften eller i traet, hvarvid de stundom bita sig sa fast att

det kostar dem nagon moda att losgora kakarne. Detta for-

faringssatt har jag afven sett de mindre arbetarne anviinda,

ehuru kanske mera siillan. FoREL meddelar att Camponotus-



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HaNDL. BAND 11. N:0 18. 173

arbetarne, antagligen sSsom ett slags larmsignal, skulle sU
abdomen mot marken eller traet sa att Ijud uppstar. NSgot
dylikt bar jag deremot ej iakttagit. De mindre arbetarne aro

vida arbetsammare an de storre ocb deltaga med mora ifver

vid undanskaffandet af larver ocb puppor. Vid skildringen

af en Camponotiis-ii.yttni-ag bar jag redan omnamnt, hurusom
de mindre arbetarne ensamma tjenetgjorde som biirare i mot-

sats till forh&llandet bos Formica. De mindre arbetarne tyc-

kas iifVen ensamma forratta byggnadsarbeten, att doma af en

iakttagelse, som jag i detta hanseende gjort i ett fanget Her-

culeanus-sumhalle ^). Dk en gang ifriga grafningsarbeten pa-

gingo inom detta samballe, sag jag under 20 minuter 255

arbetare komraa upp med border af gruskorn ocb jordpar-

tiklar. Af dessa barare voro 250 smS, ocb 5 medelstora ar-

betare. Ingen enda af de storbufvade arbetarne s&gs deltaga

i detta arbete. De rorde sig liksom de fiesta medelstora

trogt ocb dasigt ocb sutto vanligen stilla kring gangarnes

mynningar eller gingo ISngsamt omkring, tydligen utan be-

stamdt syfte^).

Hos Formica sanguinea ocb Myrmica ruginodis bar jag

funnit nyklackta, annu bvitgula arbetare deltaga i larvernas

ocb puppornas raddning; deremot bar jag liksom Foeel fun-

nit, att de ej deltaga i nagra utomhus forefallande gororafil

forr an den morkare fargen betecknar en storre stadga i cbi-

tinskelettet. Hos F. sanguinea bar jag t. o. m-: funnit de

aldre arbetarne qvarhftlla dem, da de ville aflagsna sig genom
boets ingangar.

BetriifFande arbetsfordelningen hos F. sanguinea, sarskildt

mellan herrar ocb slafvar, bar jag gjort atskilliga berakningar

som skola meddelas vid skildringen af san^MMiea-samhiillet.

Eedan Gould bade iakttagit, att myror arbetade iifven

nattetid. Hubek framballer att olika arter derutinnan for-

halla sig pa olika satt samt papekar att Formica rufa ocb

pratensis nattetid samt vid regnviider tillsluta ingangarne pA

sina stackar med pinnar, en iakttagelse, som sedan upprepats

af m&nga forfattare. Ratzeburg fann F. rufa nattetid syssla

') Inom detta samballe utgiorde de stora arbetarne 16 prooent gamt
medelklassen ooh den mindre arbetareklassen hvardera 42 proceut.

') Enligt en antydan af IToEEL (Les Fourmis de la Suisse, sid. 355)

torde afveu de stora Cam^ono^w.«-arbetarne vara verksamma vid be-

soken bos bladlusbjordarne.
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med bladlossen, hvaremot Mate (Formicina austriaca^ wp'pgifvev,

att de, endast d& deras byggnadsarbeten blifvit forstorda,

fortsatta sina arbeten under natten. Foeel, som anstiilt un-

dersokningar i detta hanseende, kommer till det resultat att

temperaturen bar ett vasentligt inflytande pa myrornas natt-

arbeten. Pa varen och hosten, da natterna aro kalla, arbeta

de Titeslutande om dagen, bvaremot under sommaren natt-

arbete forekommer hos en stor del myror. Om det pa dagen

jir mycket hett, foredraga nagra myror att arbeta pa natten,

hvilket Foeel funnit vara fallet med t, ex. F. pratensis, L.

niger m. fl. For ofrigt forhalla sig i detta hanseende olika

arter pa olika satt. Sa bar ban funnit att myror med ett

ofvervagande underjordiskt lefnadssatt, sasom Lasius flavus

och Solenopsis fugax utan atskilnad arbeta bada dag och natt.

Pa dem utofvar blott temperaturen nSgot inflytande, hvaremot

till foljd af deras synformaga graden af Ijusstyrka for dem
iir indifferent. Andra myror, eom hafva val utvecklad lukt

och kansel men sakna oceller, sasom Tapinoma, Camponotus,

Myrmica, gft ut ur sitt bo utan atskilnad bade natt och dag

och rora sig dervid oberoende af Ijuset alltid pa samma af-

matta siitt. Afven pft dem synes temperaturen ensam utofva

nagot inflytande i afseende pa nattarbetet. Sadana arter som

aro forsedda med oceller och utmarka sig for god synfor-

maga, sasom F. rufa och Polyergus, foredraga deremot dagen

for sina arbeten. Deras rorelser aro om dagen ryckvisa och

hastiga, om natten deremot rora de sig langsamt och afmiitt.

Betraffande »portarnes» oppnande och stiingande sa an-

ser FoBEL, att myror i regeln tillsluta ingangarne till sitt bo,

da de ej begagnas. F. rufa och stackbyggande arter begagna

hartill pinnar och groft stackmaterial. De tufbyggande till-

sluta oppningarne med jord. Sa i. ex. Lasius flav7is, hvilken

for ofrigt ej plagar oppna sina »portar» annat an da nybygg-

nader skola foretagas eller da hanar och honor skola ut-

slappas.

Nagra iakttagelser, som jag i detta hanseende gjort pa

F. rufa, tjena endast till att bestyrka Foeels uppgifter. 8:de

Juni 1885 besokte jag kl. 11.4.T e. m., d. v. s. under den vid

denna arstid morkaste delen af dygnet, ett par rM/a-stackar

i Ostergotland. Pa nara hall kunde man urskilja en mangd
myror, som annu voro stadda i rorelse utanpa slacken, ehuru

de rorde sig mindre lifligt an pft dagen. Vid skenet af en
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lykta befans, att en del myror sliipade pa stackmaterial, under

det andra sutto hopade i klungor liar och der pa slackens

yta. N&gra af dessa senare tycktes forsankta i somn, ty de

sutto ororliga, med nedbojda hufvuden och rorde sig ej ens vid

den plotsliga belysningen. Ingangarne voro iinnu alls ej till-

slutna. Nagra stag fran stacken stod en med bladloss tiltt

ofvers&Uad bjork, med hvilken under dagen ett stiindigt tag

af myror fran stacken underholl forbindelse. Nedat stampaen

af denna bjork rorde sig nagra myror trogt och dasigt, under

det blott en enda sags lika langsamt rora sig uppat. Natten

var temligen sval (+ 10° C). P& en annan mindre oppetbelagen

stack befunnos samtidigt »d6rrarne» tillslutna, men det oak-

tadt talrika myror stillasittande eller trogt kringkrypande

utanpa stackarne.

9:de Juni, en regnig och blS.sig dag, befunnos »d6rrarne»

hela dagen slutna i bada de ofvanniimnda stackarne.

15:de Juni kl. 12 e. m. voro i tre undersokta rw/a-stac-

kar »d6rrarne» nastan fullstiindigt slutna. Endast fa myror

sagos utanpa stackarne, en del sofvande, de ofriga trogt syss-

lande med ing&ngarnes fuUstandiga tillslutning. De sofvande

sutto med nedbojdt hufvud och vaknade ej da skenet fran en

lykta foil pa dem. Nagra, som ganska omildt berordes med
en qvist, vaknade blott lS,ngsamt. Temperaturen + 12° C.

4:de August! besoktes de trenne ofvannamnda stackarne

kl. '/g 11 c. m. Det var mulct och nastan kolmorkt. Dock

voro iinnu talrika myror i rorelse utanp& stackarne, en del

barande stackmaterial, ofta af mycket grof beskaffenhet, sa-

som pinnar och grofva griisstran, hvilka lades ofver de iinnu

ej fullstandigt slutna ingangarne. Pa bladlusbjorken bredvid

den ena stacken sutto m&nga myror ororliga pS, stammen.

En timme senare fornyades besoketj hvarvid i tviinne af stac-

karne ingangarne befunnos niistan fullstiindigt slutna och

blott n^gra fa myror iinnu i rorelse. Pa den tredje stacken

funnos deremot talrika myror iinnu sysselsatta med stiing-

ningsarbetet. Pa bjorkens stam satto myrorna qvar i samma
stiillning som for en timme sedan. Temperaturen + 13° C.

12:te, 13:de och 14:de Augusti besoktes kl. 11—12 e. m.

en rufa-stack, som om dagen underholl en liflig forbindelse-

med flere niirbefintliga, med bladloss besatta lonnar. Samfiird-

seln befans nu, trots nastan fullstandigt morker, vara foga-

mindre liflig iin om dagen, och med tillhjelp af en lykta.
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oivei'tygade jag mig att bladlossen »nij6lkades». Afven bygg-

nadsarbeten pagingo i denna stack. Luften var Ijummare an

vid nagon af de foreg^ende undersokningarne, men jag bar

forsummat att anteckna temperaturgraden.

14:de Augusti undersoktes iifven n&gra Lasius-tufvor (sa-

val af niger som af flavus), hvarvid puppor och larver befun-

nos nedburna i de under jordytans niv4 Hggande vaningarne.

I nSgra samma qviill oppnade rM/a-stackar, hvilkas ingangar

voro niistan fullstiindigt tillslutna, befunnos puppor och larver

placerade djupt ned i det af bjelkverket understodda cen-

tralrummet. Samma var afven forb&llandet i det ofvannamnda

i liflig verksamhet stadda samhallet, ehuru dor afven atskil-

liga larver funnos i bjelkverkets ofre vaningar.

27:de x\ugusti kl. 12 befans annu temligen liflig verk-

samhet rada pa sjelfva rwya-stackarne, der dock de fiesta in-

gangarne voro fullstiindigt slutna. Vagarne trafikerades iifven

lifligt, men pa bladlustraden rorde sig myrorna trogt och dd-

sigt. Teraperaturen var + 12° C. Himlen var klar men vid

de af trad skuggade stackarne herskade absolut morker.

28:de Augusti kl. 10 e. m. radde i stackarne annu liflig

verksamhet med dorrarnes tillslutande. Vk bladlustriiden och

pa vagarne sSgos blott ik myror, hvilka rorde sig trogt.

Temperaturen var vid denna tid + 8,5° C. Samma natt kl.

12,30, da temperaturen vid den ena stacken var + 6° C, s&gos

blott i'k myror utanp§, stacken, de fiesta stillasittande men
n&gra iinnu sysselsatta med dorrarnes slutning. Pa en der

bredvid befintlig triidrot sagos en mangd myror sysselsatta

med att uppslicka utsipprande saft; de rorde sig dervid blott

trogt, men visade sig lifliga d& de oroades. Foljande natt vid

samma tid men vid en temperatur af + 17° C. radde pd stac-

karne en liflig verksamhet bland de talrika myrorna samt

iifven pa bladlustraden, ehuru myrorna der voro farre an pd

dagen,

27:de Oktober 1883 fann jag F. rufa iinnu i trog verk-

samhet pa sina stackar vid en temperatur af blott + 4° C.

Denna temperaturgrad ligger sannolikt niira minimitempera-

turen for deras verksamhet, hvadan 4tminstone ett par gra-

ders hogre medeltemperatur under sommarmanaderna torde

erfordras for denna arts konstanta forekomst. Bmert och

PoEEL beteckna i sin katalog en medeltemperatur af 8°—9°

under de tre sommarmanaderna s&som begransande denna
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arts utbredning. Annu 30:de November samma kr fann jag

denna art i en ganska liflig verksamhet kring Upsala, enilr

temperaturen for denna arstid var ovanligt Ijura. Optimi-

temperaturen for denna arts verksamhet torde ligga omkring

+ 30° och snarare nagot derofver an derunder. Under mycket

heta sommardagar undvika myrorna deremot gerna de direkta

solstr&larne.

Redan for de aldre forfattarne inom myrmecologien var

det kandt, att myrorna i tempererade klimat falla i vinterdvala,

ocli att deras verksamhet sk smftningom aftager i den mSn
kolden intriider. Forel tycks vilja gora ett undantag for de

1 Medelhafsliinderna allmanna, frosamlande Aphaenogaster-ar-

terna. Han meddelar dock inga direkta iakttagelser i detta

fall, utan tycks hufviidsakligeu grunda sitt pftstaende p& deu

omstandigheten, att de ifrS,gavarande myrorna samla fron,

livilkas vid groningen bildade sota amnen de enligt bans

tanke skulle anviinda till'vinterfoda. Betraifande froens an-

viindning aro meningarne cmellertid iinnu alltfor delade, for

«tt man skulle kunna bilda sig en bestamd asigt i detta fall;

men da jag redan forut pavisat, att iifven i v&rt jemforelsevis

kalla klimat frosamlande myror forekomma, forefaller froens

anvandning till vinterfoda ganska tvifvelaktig.

Sasom FoEEL p&pekar, ar tiden for vinterdvalan beroende

•dels af boets liige i forh&llande till solen, dels af dess djup.

I djupare och skuggigt belagna bon vakna naturligtvis my-

rorna senare ur sin vinterdvala, liksom de iifven pa dylika

lokaler tidigare aterfalla i densamma. Foeel bar vidare iakt-

tagit, att vid ihallande varm viiderlek vintertiden enstaka

myror eller till och med hela samhallen uppvakna och visa

sig ute. Pa stackarne ser man flere dagar efter uppvaknan-

det oerhorda massor af invdnarne vimla, utan att till en borjan

^afliigsna sig fran stacken. Af Fokels meddelanden tyckes

framgS, att de stackbyggande arterna. skulle ofvervintra bland

:stackmaterialet i stackens inre. Man skulle ocks& nastan

kunna viinta att sa vore forhallandet, d& det nastan fuUstan-

digt torra och foga viirmeledande stackmaterialet tycks er-

bjuda ett temligen dragligt vinterqvarter. Jag har dock

aldrig funnit n&gra af dessa arter tillbringa sin vintersomn

bland stackmaterialet utan standigt i de rundt omkring eller

under den kraterforraiga fordjupningen for stacken grafda

gangarne, der dock temperaturen oftast iir s^ l^g, att den

12
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fuktiga jorden isas. I en 10:de Januari uppgriifd pratensis-

stack fann jag ytan frusen till ett djup af 4 cm. Ingen enda

myra triiffades bland stackmaterialet derinnanfor. Deremot

sutto myrorna klumpvis hopade i de genom den kraterfor-

miga fordjupningens vaggar grafda gangarne 17 cm. under

jordytan samt 48 cm. under den laghvalfda slackens hogsta

parti. De uppgriifda myrorna rorde sig trogt. Jag s&g ingen

som fallit i fullstandig dvala. Denna dag var luft-tempera-

turen + 2° C, men tva dagar forut hade radt en kold af

— 10° C. Inuti stacken, nara dess medelpnnkt, hade tempe-

raturen fore uppgriifningen befunnits vara + 1° C.

12:te Januari uppgrafdes vid en lufttemperatur af— 2°'

C. tvanne exsecta-st&ck&r. Afven hiir befunnos myrorna hopade

i de kring den kraterformiga fordjupningens vaggar grafda

g&ngarne, der den fuktiga jorden sammanfrusit till klumpar,

hvilka vid sonderbrytning visade sig innehSlla enstaka eller

hopvis samlade myror, som trogt rorde sig. En stor

miingd antraiFades redan nagra cm. under jordytan. Huf-

vudmassan af myrorna antraffades likval djupt ned, de

fiesta under den kraterformiga gropen, der afven larver an-

traiFades.

I rit/'a-stackar har jag likaledes funnit myrorna vinter-

tiden hopade blott i de i jorden grafda gftngarne. Deremot
har jag i borjan af Maj, d& myrorna en sen var nyss

vaknat ur sin vintersomn, funnit en ofantlig massa my-
ror sammantrangda och fasthangande vid hvarandra, liksom

FoREL beskrifver, bland bjelkverket nagra cm. under stac-

kens yta.

De tufbyggande arterna ofvervintra i tufvans kamrar

nagra fa cm. under ytan. Jag har uppgriift mSnga flavus-

tufvor under vintern och fann sSval arbetare som larver och

bladloss hopade i samtliga vaningarne. Ofta fann jag att

fuktigheten afven i tufvans innersta delar isats, hvarvid dock

de fiesta af invanarne rorde sig, om ocksfl, trogt. Afven

FoREL har iakttagit att vaggarne i de kamrar, der denna art

ofvervintrar, ofta iiro ofverdragna med is.

Under stenar boende myror, sasom Myrmica- och Lepto-

</iora.r-arter ofvervintra under samma stenar med sina larver^

der de sitta tiitt hopkrupna men vanligen fullstandigt rorliga.

Dessa arter synas sSlunda vara hardigare mot kolden an de

stack- och tufbyggande, hvilket afven framgSr af mina nedan
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meddelade forsok att utrona hardighetsgraden '). Enligt Forel
ofvervintrar Lasius fuliginosus i det trad, der han murat
sitt bo.

Redan Mayr^) bar gjort tvanne forsok att mata tempe-

raturen i rayrstackar; dock erbjuda dessa forsok jemforelse-

vis mlndre af intresse, enar de foretagits vid temligen hog

lufttemperatur, respektive + 12° och + 14,6° C. I forra fallet

visade sig, da termometern insanktes en fot i stacken, en

temperatur i dess inre af 24,5° C., i senare fallet blott + 15,2° C.

Forel bar anstalt^) n&gra temperaturmatningar i praten-

s«6'-stackar men afven dessa vid jemforelsevis hog lufttem-

peratur, + 7° till 7^/2° C. i skuggan. Han kommer till den

slutsats att temperaturen framfor allt beror pa platsens lage

i forballande till solen, pa djupet samt pa ytans formaga att

upptaga varme. Af storre intresse iiro de matningar han

anstiilt i flavus-tuh^oT, der han i ett fall, 18:de December,

6 turn under tufvans yta fann + 7 till + 7Y„° C, under det

han i marken kring bo'et blott fann en temperatur af + 6'/_j°

C. I ett annat fall, dk lufttemperaturen var —- 14° C. och

kolden hade rackt lange, fann han 6 tum under ytan af en

tufva en temperatur af till + ^/^° C, under det i jorden

rundt kring tufvan temperaturen ej steg hogre an till — 2° C.

I en pratensis-stack, som jag 23:dje Januari undersokte

vid en lufttemperatur af — 3°, fann jag 42 cm. under ytan

en temperatur af + 1° C. Stackens yta var tackt af ett 18

cm. tjockt snolager och var frusen till en fast skorpa af om-

kring 2 cm. tjocklek. Luftens medeltemperatur under de

foregaende 4 eller 5 dagarne torde ha varit — 12°.

Nagra matningar, som jag tillsammans med Frih. G.

DE Geer anstiilde for att utrona temperaturen i rw/a-stackar,

gSfvo foljande resultat.

Undersokningen foretogs 18 December vid en lufttem-

peratur af—5° till ^— 5,.i° C. De undersokta stackarne, till an-

talet 10, voro belagna p& en med tallskog och enbuskar be-

') Dock har jag sedermera funnit .flere under stenar mellan tradrotter

inrattade bon af Lasius niger, hvilkas invanare, tiitt Lopgyttrade i

stora klumpar, ofvervintrade i haligheter dels omedelbart taokta af

stenarne, dels under rotternas bark.

Af Camponotus herculeanus fann jag ett omedelbart under en
foga i marken insankt sten bfvervintrande mindre samhalle med sma
larver i n^gra klumpar. 4 (^ funnos afyen.

') Formicina austriaca, sld. 6.

') Zes Fourmis de la Suisse, aid. 432.
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vuxen isolerad kuUe, de fiesta pa sodra sluttningen. Mat-

ningen verkstiildes medels en till stackens midt i jemnhojd

med jordytan instucken termometer. Medeltemperaturen for

de 10 stackarne befans vara +0,4° C. ; den hogsta funna

temperaturen var + 1,6°, den liigsta — 0,4°.

FoREL har funnit att arbetare af Myrmicalaevinodis utan

att dodas kunna utsiittas for en temperatur af blott — 5° C.

For att utrona graden af hardighet i detta hanseende hos

olika arter har jag anstallt foljande forsok.

Af 5 olika myrarter fr&n mina f&ngna samhallen utsattes

ett antal individer att borja med for en temperatur af 0° C,
hvarvid n&gra redan folio i dvala och de ofriga rorde sig

blott trogt. Sedan de salunda blifvit mera liitthandterliga,

placerades de olika arterna pa skilda fat, som utstiildes pa

garden vid en temperatur af — 5°. Efter att i 12 timmar

ha varit utsatta for denna koldgrad visade de i varmrum in-

tagna myrorna foljande olika grader af hardighet.

Formica fasca

Lasiua niger

Lasius flavus.

j
Myrmica rugulosa

Leptothorax tuberum .

Antal ut-

satta indi-

vider

44

9

25

30

30

Antal full-

standigt
tillqviek-

nade

32

4

17

25

Svaga lifs-

teoken hos

Den lagsta temperatiir, for hvilken jag nagon liingre tid

utsatt myrorna, var —•
7° C. ^). Sedan de i 12 timmar varit

utsatta, pa samma siitt som de ofvannamnda, for denna tem-

peratur, gaf intagningen i varmrum foljande resultat.

') Sedan detta skrefs, har jag dock utsatt ^ och (5 af Camponotus lier-

culeanus under en hel natt for en temperatur som atminstone under
n&gra timmar sjonk till — 10° C Samtliga tillqvicknade vid intag-

ning i varmrum.
Af P. rnfa utsattes 10 ^ kl. 1,30 e. m., da temperaturen var — 1° C.

termometern iakttogs sedan »5 »> > » — 5°C.
> 8 » » » > _ 7° c.
» 11.30 » > « , _3° c.

Da dessa foljande dag kl. 10 f. m. intogos, visade termometern -)- 1°

0. 8 St. voro redan vid denna temperatur rorliga ; de ofriga 2 till-

qvicknade snart efter iutagning 1 varmrum.
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Antal ut-

satta indi-

vider

Formica pratensis

Formica fusca

Lasius flavus

Leptothorax acervornm .

20

20

20

20

Antal fuU-
standigt
tillqvick-

nade

Svaga lifs'

tecken hos

7

11

7

17

Kring en termometerkula lades vid — 5° en mangd i

dvala fallna pratensis-^vhetare utan att deraf n^gon forandring

visade sig a termometern. Mojligt ar dock att ett kansligare

instrument skulle gifvit markbart utslag.

Betraffande myrlarvers hardighet mot kold bar jag gjort

blott ett forsok. 26 larver af Leptothoraa; tuherum samt 38

af Myrmica rugulosa utsattes i 12 timmar for en kold af — 5°

C. Intagna i varmrum tillqvicknade samtliga Leptotlwrax-

larverna och af J/^^-mwa-larverna 14. Miirkligt ar att en be-

tydlig del af ilfj/ymjca-larverna vitniirdade en koldgrad, vid

hvilken, sasom ofvan namnts, arbetarne ur samma samhalle

froso ibjal.

De for ofvanniimnda temperaturgrader utsatta och i dvala

fallna arbetarne blefvo aldrig stela, utan kropparne bibehollo,

sSsom PoEEL iifven anmarkt, sin fullstandiga bojlighet. Foeel

erinrar med anledning hiiraf derom, att det blott ar rent vat-

ten som fryser vid 0° C, men att vatten, som haller andra

iimnen upplosta, samt organiska vatskor kunna erfordra en

lagre temperatur for att frysa. Att dock en frysning af

kroppens vatskor ej ilr ovilkorligen dodande, bar jag funnit

vid forsok med Tipulidlarver, som insamlats p& snon vid

iinda till — 16° C. Dessa larver voro styfva som pinnar och

kunde brytas itu, hvarvid kroppens vatskor befunnos isade.

N&gra af dessa larver, intagna i varmrum, tillqvicknade dock

ater.

Myrornas forhailande till raedlemmar af frammande
samhallen.

Sdsom en allman regel torde kunna sagas, att de i enkla

samhallen-') lefvande myrorna forhalla sig fiendtligt till hvarje

') Med enkla samhallen menas sSdana. hvilkas alia medlemmar tillhora.

samma art, se kap. cm olika samhallsforhallanden.
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frail ett annat samhalle harstammande myra, om hon ock

tillhor samma art, varietet eller race. Detta kapitel i my-

rornas historia har isynnerhet af Foeel blifvit mycket utfor-

ligt skildradt, hvarfor jag inskranker mig till att framhalla

n&gra mera i ogonen fallande drag.

Myrornas vapen iiro : mandiblerna, den myrsyra afson-

drande giftapparaten samt hos n&gra arter sekretet fran vissa

kortlar, spottkortlar (\\os Lasius fuliginosus) eller analkortlar

(hos Tapinoma erraticum).

De spetsiga mandiblerna hos Polyergus aro fruktansvarda

vapen, hvilka, sasom Foeel forst pavisat, denna art forstar

att anvanda pS. ett ofelbart dodande satt. Hans strafvan i

striden gar ut pS, att soka fa tag i sin fiendes hufvud, hvar-

vid den ena mandibelns spets appliceras pa hjessan, noggrant

midt for hjerngangiiet, och den andra p3, hufvudets undre

sida. Med ett kraftigt bett genomborrar derefter Polyergus

sin fiendes hjernskal, den spetsiga mandibeln intriinger i

hjernan och medfor, om ej en ogonblicklig dod, atminstone

oformaga att vidare pa n§got kraftigt satt deltaga i striden.

Andra arter, s^som t. ex. Formica sanguinea, soka med sina

kakar fa tag om fiendens hals, hvarefter genom ett bett

dennes hufvud skiljes fr&n kroppen. Ofta fasth&Ua de fiendt-

liga parterna hvarandra vid en antenn eller ett ben och soka

bortslapa hvarandra. Den, som dervid forst forlorar fotfaste

eller trottnar, ar forlorad. Han bortslapas och dodas inom
kort.

Da en myra biter hiiftigt, bojer hon samtidigt abdomens
spets fram&t for att i det tillfogade saret inspruta sekretet

fran giftkorteln eller, om hon ar forsedd med gadd, for att

dermed tillfoga sin fiende ett stygn. Nagra arter ha for-

magan att models abdominalsegmentens pressning pa gift-

blasan utspruta sitt gift till en jemforelsevis betydlig hojd.

Detta ar isynnerhet fallet med F. rufa, som nara nog alnshogt

utsprutar fina giftstralar mot en ofvanifr&n hotande fiende,

hvarom man latt kan ofvertyga sig, om man, vand mot solen,

med handen slar pa en rufa-stach. De uppretade myrorna
resa sig harvid pa de fyra bakre benen, mellan hvilka de

framstracka sin uppatriktade abdomen, samt "soka med vidt

utsparrade mandibler och uppatstrackt hufvud n§, foremalet

for sin vrede eller atminstone traffa det med sina gift-

stralar.
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Lashes fuliginosus utgjuter ur munnen, da han biter, ett

brunaktigt sekret fran mandibularkortlarne. Detta sekret har

en stark, om cedroolja paminnande lukt, som kan kannas
redan pa ett visst afstand fran fuliginosus-samhsiWet. En lik-

artad ehuru mycket svagare lukt sprides af de gula Lasius-

arterna samt af L. emarginatus. Sannolikt utgor denna lukt

ett slags forsvarsmedel.

Tapinoma erraticum utgjuter, d& hon oroas, ur analopp-

ningen en liten tvalvattenliknande droppe af nftgot myskar-

tad lukt, ett sekret fran de endast hos Dolichoderidae fore-

fintliga analkortlarne. Denna arts taktik vid forsvaret mot
frammande myror ar mycket egendomlig, och mina iaktta-

tagelser harofver ofverensstamma i det narmaste med Fobels.

Till ett fS,nget 2'apznoma-samhalle insliippte jag upprepade
ganger Bfigra arbetare af Formica rufa och Tetramorium

caespiturn. Sft snart nSgon Tapinoma varseblef ndgon af dessa

fiender, rakade hon genast i haftigaste vrede. Hojande sig

upprepade gSnger pS frambenen, hogg hon med utsparrade

kakai- nigra hastigt efter hvarandra upprepade g&nger i rikt-

ning mot sin fiende — dock vanligen utan att berora honom
— derefter vande hon sig och vred spetsen af sin abdomen
mot fienden, hvarvid hon sokte bringa det i form af en liten

droppe ur analoppningen framtradande sekretet i beroring

med dennes kropp; siirskildt tycktes hon mitta efter bans

hufvud. Detta forfaringssatt, som af Tapinoma upprepades

mSnga gftnger efter hvarandra, tycktes hos den med giftet

berorde fienden framkalla de haftigaste smarter men der-

jemte en viss forlamning. Han pliigade gora de valdsam-

maste anstriingningar for att komma undan, men rorde sig

synbarligen med sva,righet. Det sag nastan ut som om han

besvarats af n&goa styfhet i extremiteternas leder. Hade
hufvudet blifvit berordt, sa vande offret detta mot marken
och sammankrokte kroppen konvulsiviskt. Giftet tycktes dock

€J vara hastigt dodande. Atminstone nftgra af de inslappta

TeiramonMm-arbetarne lefde annu foljande morgou, ehuru de

l&go med hopkrokt kropp, ur stand att resa sig och oaktadt

de alltemellanat af nSgon forbigfiende Tapinoma undfagnades

med en ny giftdosis.

D& ett Tapinoma-sa.va\\'a\\e oroas, ser man arbetarne springa

iifligt omkring och derunder vrida sin mycket rorliga abdo-

men hit och dit; ibland ser man dem stanna ett ogonblick
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och, bogt upplyftande sin abdomen, hota med sitt fruktans-

varda gift. En likartad vana att i fall af fara vrida spetsen

af sin upplyftade abdomen i m&nga riktningar liar jag iakt-

tagit hos Lasius umbratus och fiavus, och man ser dervid en

liten klar droppe af sekretet fr^n giftkorteln framtriida.

Campowo/ws-arbetarnes siitt att uttrycka sin vvede bar jag

i kap. om arbetsfordelningen haft tillfiille att omnamna.
Myrorna leverera hvar'andra formliga bataljer, hvilka

utforligt skildras af Fokel. Ar raseriet a bada sidor stort, s&

scr man myrorna, h^rdt fastbitna vid hvarandra, tumla om-
kring pa marken, hvarvid hvar och en soker ofverspruta sin

fiende med sitt gift eller sticka honom med sin gadd. I andra

fall deremot gar allt jemforelsevis lugnt tillvaga. De kam-
pande gripa fast i en antenn eller ett ben pA sin fiende, och

i denna stiiUning kan man fa se dem stanna mycket lange»

hvarunder den ene eller den andra stundom gor ett forsok

att slapa bort sin motstftndare. Stundom forena sig tvfi, eller

flere vanner om en gemensam fiende, hvilken de d& slita i

hvar sitt ben eller antenn, under det andra soka bibringa

den sSlunda fasthallnes kropp dodliga sar. Dylika scener

aro liitta att framkalla, om man t. ex. slapper ett antal rufa-

arbetare till en frammande stack.

Las»Ms-arterna anvanda taktiken att krampaktigt bita sig

fast vid en storre motstandares ben, hvarigenom bans rorel-

ser hindras och ban, isynnerhet da flere iasiMs-arbetare pi
samma siitt angripa en gemensam fiende, ofta dukar under.

De smfi, ZasiMs-arbetarne bita sig sa fast vid sin motstandare,

att de ofta hellre lata skilja hufvudet frS,n kroppen an de
slappa sitt tag. Derfor finner man ocksS. ofta myror som vid

ett ben bara ett fastbitet litet iaszMs-hufvud sasom en trofe

fran utkampade strider, en trofe, som dock tycks orsaka dem
en viss olagenhet vid fredliga varf.

En p&fallande olikhet eger rum i myrornas upptradande

mot sina fiender allteftersom de aro ensamma eller se

sig understodda af talrika vanner. Modet viixer synbarligen

i samma man som antalet, sftsom Fokel pftpekar. Ett mycket
litet samhiille griper hellre till flykten an dess fataliga med-
lemmar uppoifra sig i en fruktlos strid. I ett talrikt sam-

halle deremot, der forlusten af nagra enskilda individer ej

bar nagot vasendtligt inflytande pS, samhallets best&nd, kampa
medlemmarne med storsta mod och sjelfuppoffring. En eller
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nagra f& myror, slappta till ett frammande samhalle, kjinna

sig synbarligen mycket obeliagliga till mods, sasom man latt

kan iakttaga vid forsok med t. ex. F. rufa. De smyga om-
kring med forsigtiga och tvekande steg och gora allt for att

undgS, sina fienders uppmarksamhet. Motet med nagon af

stackens riittraatige innehafvare fororsakar dem den storsta

forskrackelse, och de ga aldrig anfallsvis tillvaga. Upptackta

och gripna, gora de blott svaga forsok att forsvara sig. Deras

mod iir synbarligen mycket nedslaget, och de inse det hopp-

losa i sin beliigenhet.

A andra sidan finner man ofta djerfhet eller forsigtighet

eller till och med feghet sasom utmiirkande egenskaper for

vissa arter. En synnerligen modig och forsvarslysten myra

iir F. savguinea samt i n&got mindre grad F. exsecta och

rujibarbis. Temiigen skygga och forsigtiga iiro deremot F.

fu»ca samt de gula XaszMs-arterna, af hvilka isynnerhet L,

flavus till foljd af sin ringa stridbarhet ofta ses sasom rof-

lystna slagtingars byte. De smft Formicoa:enus-a.ihetavne har

jag aldrig sett gora nSgot forsok till forsvar, dS, de angripits

af andra myror. Deras lif i skydd af det maktiga rufa-sam-

hiillet torde ocksa i regel gora alia forsvarsatgiirder obehof-

liga, hvarfor de till och med tyckas ha forlorat sjelfva vanan

att anviinda sina forsvarsvapen. Camponotus-arterna. ha ett

trogt temperament. De forsvara sig visserligen, drifna till

ytterlighet, men gripa snart till flykten afven for en i

antal iinderlagsen fiende. Da jag en gang upplyfte en sten,

under hvilken funnos bon tillhorande dels Camponotus Ugni-

perdus och dels ett samhalle af P. sanguinea med ywsca-slaf-

var, angreps den forre genast af den senare, som skyndade

att bortrofva sina stora grannars agg, larver och puppor. Efter

kort motst&nd grep Camponotus till flykteu, hvarvid sanguinea

enligt sin vana spred sig kring stridsplatsen for att forfolja

och fr&nrycka de flyende medforda puppor och larver. De
fiesta CampoMoi?«s-arbetarne togo sin tillflykt upp pa de kring-

staende griisstr&en, hvilka snart pa en yta af ett par qvadrat-

meter kring stridsplatsen hyste i sina toppar en eller fiere

Camponohis-arbetare, hvilka med moda hollo sig fast och, om
de folio ned, genast ater klattradc npp, iinda till dess efter

en stund forfoljarne dragit sig tillbaka.

Fran regain att myror hkn skilda samhiillen alltid be-

trakta hvarandra sSsom fiender gifvas emellertid atskilliga
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undantag. Sa t. ex. har jag sammanblandat i samma glas-

burk flere samhallen af Tapinoma erraticum utan att nSgra

misshalligheter uppstodo. Forel har gjort samma erfarenhet.

Upprepade g&nger har jag gjort ett forsok med F. rufa, hvars

utgang viickt min storsta foryaning. Jag inlade i en sack

en del af en r-wya-stack, innehallande talrika larver och pup-

por och hvalfde ut alltsammans omkring 2 meter frdn en

annan, ailagset belagen rufa-stack, vid en af de fran den-

samma ledande, starkt trafikerade vagarne. Till min forv&ning

sag jag icke blott inga stridigheter uppsta, utan friimlingarne

borjade after f& minuters forlopp biira sina puppor pa myr-

vagen till den narbeliigna stacken, der de inburo dem genom
ingangarne utan att pa ringaste siitt antastas. Som bSda de

ifragavarande stackarne voro ad aflagsna fr&n hvarandra, att

nagon kommunikation dem emellan svarligen kunde ega rum,

hade jag vantat en helt annan utgang.

Jag tog nu pa samma siitt en mangd stackmaterial jemte

arbetare och puppor fran en annan aflSgsen stack och lade

detta intill en annan af de fran ofvannamnda stack utstra-

lande vagarne, pa ungefiir samma afstSnd som forut (2 meter).

Eesultatet blef detsamma. Om n&gra ogonblick borjade afven

dessa framlingar inbara sina puppor i den narbelagna stacken,

utan att jag kunde upptiicka nSgra misshalligheter med stac-

kens invdnare. Jag kunde ej kontrollera ifall nSgra af var-

darne hjelpte till att inbara pupporna; siikert ar atminstone

att hufvudmassan af bararne utgjordes af puppornas egare.

PS. qviillen voro alia pupporna inburna frSn den ena hogen,

men frdn den andra (den sista) buros iinnu nagra enstaka.

Vid undersokning fann jag der nagra i'k puppor under stack-

materialet, hvarest arbetarne borjat grafva nagra halor i

marken.

Anmarkas bor, att, da jag, under det inbiirningen af

puppor pagick som lifligast pa morgonen, lade en del af det

frammande stackmaterialet jemte en del arbetare och puppor

direkt pS stacken, dessa plotsligt upptriidande framlingar an-

grepos, sa att inom kort grupper af 3 till 4 myror sSgos

hSllande mellan sig pa det ofvanbeskrifna sattet u&gon af

framlingarne. Dessa slapades stundom korta stycken; men
jag sag dock ingen dodas. Detta ar sa mycket anmarknings-

viirdare som under samma tid framlingarne tilliitos att, utan

att det tycktes vacka synnerlig uppmiirksamhet, inbara sina
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puppor i stackens inre, i det »allraheligaste», till livilket hvarje

framlings narmande i regel bestraffas med doden.

I en annan trakt upprepades samma experiment och med
samma resultat. Afven liar angrepos de direkt pa slacken

slappta friimlingarne.

I alia de fall, d& jag bredvid en rufa-stack lagt stack-

material jemte arbetare, utan puppor, fran en frammande

stack, bar inom kort en forbittrad strid uppst&tt, som alltid

slutat med i'ramlingarnes fullstiindiga nederlag och deras bort-

barande i mer eller mindre stympadt skick Idngt fr&n stacken.

FoKEL anfbr') itskilliga fall af fredlig sammanslutning

mellan myror fran skilda samhallen. Sasom ett allmiint re-

sultat af sina forsok framhSller ban: att myror frftn skilda

samballen (men af samma art) kampa pa lif och dod, nar de'

bada parlien, skilda fr&n hvarandra, befinna sig i beqviima

omstandigheter; att deremot striden blifver mindre haftig, da

ettdera partiet befinuer sig i ofordelaktig position, men isyn-

nerhet da b&da af inneslutna ocb blandade om hvarandra

eller forsatta under sv&ra forhallanden, i hvilket fall ofta en

definitif sammanslutning uppstS,r; att slutligen om bada par-

tien befinna sig i synnerligen obeqvama omstandigheter och

isynnerhet nar blott ett litet antal arbetare fr§,n hvardera

samhallet finnes, ingen strid uppstSr, utan sammanslutningen

blir nastan omedelbar. Fran dessa reglor finnas dock, s&sora

ban medger, undantag, och har s&som i andra fall ar det

svart att med visshet berakna myrornas handlingssatt.

FoEEL meddelar afven den intressanta iakttagelsen, att

mycket unga myror med annu belt blek fiirg ej bemota hvar-

andra fiendligt^). Det ar forst da de n&gra dagar lefvat i

sitt fodelsesamhalle som de lara sig skilja p& vanner och

Sender. SMunda lyckades det honom, genom att samman-
fora dylika nyfodda myror af skilda arter, fivagabringa ett

litet samhalle, hvars 5 olika arter lefde i godt forstSnd med
hvarandra, arbetade for gemensamma syften och hjelpte ut

ur kokongerna myror, som tillhorde belt andra arter an de

sjelfva. Dock tycktes de vanligen foredraga att oppna de

kokonger, som innesloto myror af deras egen art.

Man ser afven myrhonor tappert forsvara sig da de an-

gripas, och att de till och med stundom gk anfallsvis till-

') Zes Fourmis de la Suisse.
^) Les JFonrmis de la Suisse, s. 226.
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viiga da det galler att forsvara afkomman, far jag tlUfiille

namna om Camponotus i kap. om samhiillenas uppkomst.

Frdgan huruvida frarnmande drottningar alltid angripas

iir af intresse for afgoiandet af de olika satt, pa hvilka ett

myrsamhalle kan uppsta och vidmakthdllas. Om drottningar

nemligen i vissa fall vanskapligt upptagas af nagra fran sitt

bo aflagsnade frarnmande arbetare, sk kunde det vara tank-

bart, att ett nytt samhalle af dessa kunde grundliiggas p^ det

satt som Lepeletieb formodat. Dock forefaller det sanno-

likare att arbetarne, i fall de funnit en befruktad bona, for

bvilken de byst vanskapliga kanslor, sokt transportera henne
till sitt eget bo. A andra sidan vore det mojligt for ett

samhalle, som af nagon anledning forlorat sina drottningar,

att pS, detta satt, genom upptagande af en frarnmande, for-

skaffa sig en ny och s&lunda undga faran att utdo (forsavidt

nemligen det skuUe bekriifta sig att arbetarne blott kunna
liigga hanagg).

Lubbock drager af sina upprepade forsok') den slutsat-

sen, att atminstone i samhallen af L,asius fiavus arbetarne al-

drig upptaga en gammal drottning frSn ett frarnmande sam-

halle. I ett af de fall, han iakttagit, saknades drottning i det

samhalle, dit den friimmande drottningen slapptes. Afven
der mottogs hon med fiendtligheter. Emellertid anfor LuB-

BOCK ett meddelande af Mc. CooK^) enligt hvilket denne,

genom att gifva blott nagra arbetare i sender tilltrade till en

frarnmande, befruktad drottning (Crematogaster Uneolata), lyc-

kades formfi. samhallet att upptaga henne. Lubbock med-
delar vidare, att det pa samma satt lyckats honom att fa se

frammande drottningar upptagna genom att s& smaningom
gifva allt Here arbetare tilltrade.

De forsok jag anstalt i denna riktning ha gifvit foljande

resultat:

En med agglaggning sysselsatt rufa-hona, med uppsvald

abdomen, togs fran sin stack och slapptes i en annan, aflagset

belagen rufa-stack. Arbetarne niottogo henne ej bar med
samma fiendtligheter, som frammande arbetare plaga fa rona.

De tycktes betrakta henne med en viss nyfiken vordnad,

trefvade fran alia hall pi henne med sina antenner samt un-

') Ants. Bees and Wasps, sid. 23.

^) JVote on the adoption, of aa Ant-Queen (Proceedings of the Academy
of Natural sciences of Philadelphia 1879, sid. 139).
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dersokte sorgfalligt spetsen af hennes abdomen. Slutligen

fattade en arbetare, som lange hade raeddelat sig med henne
pS. »antennspraket», tag i hennes ena mandibel och sokte

transportera henne pa vanligt vanskapligt satt. Dertill var

hon dock for tung, och dS, hon dessutom ej tycktes vilja folja

med f'rivilligt, nodgades arbetaren, gaende baklanges, draga

henne in genom en af ingangarne, dit de foljdes af eu hop

beundrande och intresserade arbetare. Det forefaller hogst

sannolikt, att denna hona upptogs af det frammande sam-

hallet. Sattet att transportera under fastgripande vid ena

mandibeln anvandes ej med Sender; dessa plaga sLapas vid

ett ben eller en antenn.

Under en sten antraffades vintertiden tvanne vinglosa

honor jemte tvanne arbetare af Lasius flavus. Honorna

slapptes till ett fanget flavus-s&n\\\iA\e, der honor forut sak-

nades. De omgafvos genast af hvar sin krets arbetare, som

lifligt trefvado pa dem med sina antenner samt slickade deras

abdomen. Det vanskapliga bemotandet fortfor sedermera,

och de upptogos synbarligen fuUstandigt i detta sarahalle.

Har qvarst&r likval mojligheten att dessa honor kunuat har-

stamma fr&n det namnda i sarama trakt forut inflngade^arws-

samhallet, i hvilket fall de naturligtvis igenkants sasom an-

horiga.

Till ett fanget samhalle af Camponotus herouleanus slapp-

tes en frammande bevingad hona. Hon ofverfoUs och dodades

genast.

Till ett fanget s«n^Mmea-samhalle slapptes en vinglos san-

guinea-\\ona. fran ett under en sten boende samhalle, som
egde mycket talrika honor. Hon misshandlades genast och

var foljande dagen dod.

Pa en Mi/a-stack slapptes en vinglos rij/a-hona, som blif-

vit funnen kringstrofvande pa marken langt derifran. Hon
greps genast vid antennerna och benen af nagra arbetare,

som forsokte slapa bort henne och sannolikt skuUe dodat

henne, om hon ej lyckats slita sig los.

Till ett herculeanus-sa.xa\\a!i\Q slapptes en vinglos hona af

samma race, hvilken antraffats ensam i en tillsluten hala i en

trastubbe. Hon angreps genast med storsta raseri och, ehuru

hon tappert forsvarade sig, hade hon sannolikt blifvit dodad,

om jag ej aflagsnat henne, sedan hon fatt bada sina fraraben

stympade. Redan forut hade denna hona inslappts till ett
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litet under mina ogon grundlagdt samhalle, som annu blott

utgjordes af stammodren sjelf samt 3:iie sma arbetare. Hiir

upptogs hon vanskapligt s4val fore som efter ofvannamnda

experiment och tillats att vistas i samma h&la, der det lilla

samhallet forvarade sina larver och puppor. Detta bemotande

star i skarp motsats till det som vederfors en samma dag in-

slappt friimmande Camponotus- arh Glare. Denne angreps ge-

nast af stammodren och hade efter en kort och haftig strid

f&tt sitt hufvud afklippt. Det ar att marka att dessa mot
hvarandra vanskapliga honor blifvit inf^ngade i vidt skilda

trakter, hvadan de sannolikt ej tillhort samma samhalle.

Tvanne pa marken kringstrofvande vinglosa honor af

Lasius niger slapptes till ett f&nget niger-s&.m\\a\\e, der de

genast grepos och kringslapades vid benen. Detta fortfor

foljande dag, under hvars lopp den ena dog af misshandeln.

Den andra lefde i ilnnu tva dagar, hvarefter hon delade den

forras ode.

En fran sitt eget samhalle tagen niger-hovia, med af agg-

massor mycket uppsvald abdomen slapptes till .ett fanget ni-

^ej'-samhiille. Hon angreps och misshandlades genast, hvar-

for jag maste radda henna.

I fangna Leptothorax-ssjahiXleia. har jag gjort fttskilliga

forsok att inslappa frammande sS,val arbetare som honor och

larver.

En arbetare af Leptothoraa aoervorum, som slapptes till

ett fanget tuberum-samhalle, vackte forsta dagen foga upp-

seende, hvilket till stor del berodde derpS, att han med syn-

bar omsorg undvek att mota nS,gon tuberum-a,vhetaxe. Fol-

jande dag greps han dock och dodades samt bortbars ofver

glasburkens kant.

Till samma tuberum-sa,mha.\\e sliipptes atskilliga andra tu-

berum-avhetare af en annan varietet. De behandlades efter

nagra timmar, hvarunder de lyckats undga uppmarksamheten,

s&som Sender och bortburos utan att dodas samt under foga

motstftnd ofver glasburkens kant och ett stycke ut pa bordet,

der de slapptes. I alia dessa fall hopkrokte sig den burna

myran pa samma satt som om hon burits pS, vanligt siltt af

en van. Biiraren fattade dock ej sin borda p& det for van-

skapligt forhallande karaktiiristiska sattet (d. v. s. tvars om
hufvudets undre sida) utan grep fast an om halsen, an om
petiolus och an om ndgot ben.
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Till samma tuberum-sa.mha.\le, som sjelft ej egde nagra

honor, insliipptes vid olika tillfallen tviinne vinglosa honor

frftn ett annat samhiille. Bada angrepos om en kort stund,

Den forsta slapades kring en stund vid en antenn, hvarefter

en arbetare bet sig fast vid hennes petiolns. Som jag be-

farade att hon skuUe taga nS,gon skada, sliippte jag henne

till sitt eget samhiille, under det arbetaren fortfarande holl

sig fast vid hennes petiolus, Inkommen i det friimmande

samhiillet, borjade han dock om en stund kiinna sig orolig

och slappte sitt tag, innan de observerats af samhalletg egna

arbetare. Nu var det deremot honan, som gick anfallsvis till-

vaga och sokte qvarhalla sin plagoande, hvilket dock endast

for en kort stund lyckades, hvarefter han skyndade bort.

Den andra till det fraramande samhiillet insliippta honan

greps, efter en stunds misshandling, af en arbetare tviirs

ofver petiolus, hvarvid hon genast intog den for burna myror

karaktiiristiska pupplika stiillningen. I de ofvanniimnda fallen

liksom for ofrigt ofta i Leptothorax-samhiilleu har jag funnit,

hurusom de fasth&llna eller af Render bortburna myrorna

pliiga vippa med sin abdomen upp och ned, hvilket sanno-

likt ii.r att betrakta sasom stridulationsrorelser, ehuru de upp-

komna Ijuden iiro sft svaga, att jag ej kunnat fornimma dem.

Hon bortbars ofver glasburkens kant och ett stycke ut pfl,

bordet, der hon sliipptes fullkomligt oskadad.

Det har salunda lyckats mig att konstatera trenne fall

(hos F. rufa och Z.. flavus och C, herculeanus) i hvilka honor,

sliippta direkt till frammande sarahiillen af samma art, upp-

tagits viinskapligt. 1 alia dessa fallen voro honorna vinglosa,

och ji?ai;M,s-honorna hade forut tillhort ett om ock mycket litet

samhiille (jag upptiickte blott tvannc arbetare i deras lilla bo

under en sten). I de ofriga fallen, da honorna behandlades

fiendtligt, voro de dels f&ngade fritt kringstrofvande och

hade salunda efter sviirmningen ej tillhort n&got samhiille,

dels hade de mer eller mindre lang tid efter befruktningen

tillhort annat samhiille, i hvilket fall det fiendtliga bemotan-

det naturligtvis snarare kunnat viintas.

Sflsom belysande detta forhallande kan jag slutligen an-

fora, att jag i ett /usca-samhiille pft Gotland till min forvft-

ning fann en vinglos bona af Formica truncicola.

BetriifFande myrornas forhallande till frammande larver

har jag gjort nftgra forsok.
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Nagra larver af Myrmica rugulosa, som lades till Lepto-

thorax tuberum, vackte har synbarligen stor bestortning. Ar-

betarne undersokte dem pk afstand medels antennerna, men
drogo sig hastigt forskrackta tillbaka och vSgade ej vidrora dem.

N&gra larver af L. acercorum, som lades till samma tu-

lierum-s&mhaWe, vackte tydlig forvaning men ingen forskrlic-

kelse. Arbetarne berorde dem nyfiket med sina antenner,

men de lemnades qvar p& samma plats under flere dagar,

hvarefter jag borttog dem.

Till samma samhalle lades nSgra tuberum -larver af en

annan varietet. Dessa larver upptogos efter nagon stunds

tvekan och nedburos till samhallets egna larver, der de ma-

tades och vardades liksom dessa. Experimentet upprepades

bade mod ucervorum- och tuberuni-\a.r\arna, och resultatct

blef detsamma: ac^rworwrn-larverna lemnades ororda; under

det ^M^erMm-larverna nedburos till samhallets egna larver.

Till ett f&nget r«/a-samhalle, som sjelft saknade larver,

lades nagra frammande rw/a-larver, om hvilka arbetarne i

borjan ej syntes taga ringaste notis. Foljande morgon voro

de dock nedburna och placerade i en genom glasbuvkens vagg

synlig kammare, der de matades och putsades, hvilket afven

sedermera fortsattes.

Till ett likaledes fanget samhalle af Camponotus heroule-

anus lades &tskilliga larver fran ett annat samhalle af samma
art. Dessa nedburos genast med ifver i gangarne, der de,

sSsom sedermera visade sig, upptogos bland samhallets egna

larver.

Om det s&lunda ofta ar fallet, att myror upptaga fram-

mande larver af samma art bland sina egna, sk hander der-

emot a andra sidan att de i stiillet fortiira dem, liksom fallet

afven kan vara med puppor. Forel anfor t. o. m. fall da

F. sanguinea fortart sin egna puppor, nfigot som jag ofta haft

tillfalle att konstatera i mina fSngna samhallen.

Att afven frammande larver och puppor af andra arter

upptagas af vissa myror, skall sedermera omniimnas i kap. om
de blandade samhallena.
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De enkla') myrsamhallenas uppkomst.

Nastan saratliga nyare forfattave pa detta omrade beklaga

sig ofver den ovisshet, som herskar betraffande myrsamhallenas

uppkomst. HuBEE framstalde visserligen en lika enkel som
naturlig forklaring, men da ban ej lyckades stoda den medels

oemotsagliga, ur erfarenheten heratade bcvis, forkastades den

af senare forskare, hvilka genom resultaten af sina experi-

ment ansago sig berattigade till belt andra slutsatser.

HuBER ansag, att de befruktade honorna, sedan de lem-

nat sitt gamla sambiille, voro i stSnd att bvar for sig grunda

ett nytt. Han antog att de, sedan de aflagt sina vingar,

grafde sig halor, i bvilka de lade sina iigg, uppfodde de ur

dem utkliickta larverna, till dess dessa forpuppades, hvarefter

de vid puppornas mognad oppnade kokongerna och befriade

de nyfodda arbetarne fran puppskinnet. Dessa af honan sjelf

fodda och iippfodda arbetare voro d& det nybildade sam-

hiillets forsta medborgare, hvilka sedermera ofvertogo varden

af sina senare fodda syskon samt utrattandet af de olika inom

ett myrsamhalle forefallande goromalen. Htjbee bestyrker

detta sitt antagande med foljande iakttagelser ^). Han inslot

flere befruktade honor i ett karl med los och fuktig jord,

hvarest de grafde sig halor, lade iigg och uppfodde nagra

larver till tcmlig storlek, hvilka dock slutligen omkommo till

foljd af nagon forsumlighet a hans egen sida. Han omniim-

ner sig vidare tviinne ganger hafva iakttagit mycket sma, be-

, gynnande myrsamhiillen, beboende foga djupt i jorden grilfda

sma halor, och bestaende, forutom af stammodren, af ett li-

tet antal arbetare jemte nkgra, larver, om hvilka de forre drogo

forsorg. Slutligen anfor ban ett meddelande af en bland

sina viinner, som i en liten hila i jorden funnit en isolerad

myrhona jemte 4 puppor, om hvilka' hon tycktes varda sig.

Genom att till nagra isolerade myrhonor lagga n&gra arbetare-

puppor ofvertygade sig Huber att honorna i likhet med ar-

betarne forstS, att oppna kokongerna for att utslappa de full-

bildade myrorna, som ej sjelfva kunna befria sig och i brist

Tpk yttre hjelp skulle omkomma.

'j Med enkla samhallen menas sadana, hvilkas alia medlemmar tlUhora
sarama art. Se sid. 207.

^) HuBEE, Eecherches etc.. pag. 99.

13
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Lepeletier de Saint-Faegeatj ^) formodar att de isolerade

honorna upptackas i sina h&lor af en eller ilere f'ran sina

samhiillen aflagsnade arbetare af satnma art, hvilka sluta sig

tillsammans med dessa honor ocli med dem bilda nya sam-

hallen, i det de afbryta all forbindelse med sina egna. Han
omtalar sig hafva i en hala funnit en isolerad bona, som se-

dermera antriiffades af arbetare af samma art, hvilka matade

henne och foljande dag borjade grundlagga ett nytt bo pa

samma plats.

Ebraed omnamner sig ofta hafva funnit isolerade honor

i sma halor i jorden^), med eller utan agg, men aldrig med
nagra storre larver eller nagra puppor och aldrig sysslande

med nagra bladloss. Han anser det omojligt att en isolerad

bona skuUe kunna uppfoda sina larver, enar hon i sa fall

ofta maste ofvergifva dem for att soka foda. Han insparrade

20 befruktade honor af Formica fusca i hvar sitt kiirl med
jprd samt forsSg dem med foda. De lade snart agg, ur hvilka

larver klacktes. Till 3 af dessa honor sliippte han da arbe-

tare af samma art, tva till hvardera. Efter 8 dagars forlopp

funnos hos dessa tre tairika och temligen stora larver, under

det hos de ensamma honorna de fiesta larverna forsvuunit;

blott 2 eller 3 funnos iinnu qvar, hvilka tillvaxt nagot litet

pS, de forsvunnas bekostnad. Femtio dagar efter honornas

insparrning hade alia honorna och larverna. dott utom i de

tre kiirl, der arbetare inslappts, hvarest nu manga kokonger

funnos. Vk grund af dessa forsok uttalar Ebeard samma for-

modan som Lepeletiee betraffande myrsamhallenas uppkomst.

FoEEL i sin Fourmis de la Suisse^) framh&ller, att Hcber
aldrig sett nagon isolerad bona med fuUvuxna larver eller

med puppor samt uttalar tvifvel betraffande den ofvan om-
namnda uppgiften af en van till Hubee, eniir sagesmannen

ej var specielt myrmecolog. Efter omniimnandet af de re-

sultat, till hvilka Lepeletier och Ebeard kommit omtalar

han en miingd fall, i hvilka han funnit isolerade honor med

') Lepeletibb de S.-F., Histoire nat. des Insectes Hym^nopt^res torn.

1, pag. 144.

^) Afven Ntlandbe omnamner (Add. alt. adn. in monogr. Form. bor.

aid. 26) sig i norra 6sterbotten ofta ha funnit ensamma vinglosa ho-
nor a£ Camponotus lierouleanus i sma aflanga halor under barken af

stubbar. Stundom fann han hos dem en liten aggklump och tillagger

af denna auledning beklagande: lObscura sane videtur sors progeniei
ejusmodi curis operariarum omni jam pro nutritu carentis>.

') Sid. 253.
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eller iitan sraS, larver. I intet fall har han hos dylika honor

funnit puppor eller ens mera utvecklade larver. De forsok

han anstalde for att utrona, huruvida de isolerade honorna

kunde bringa sin afkomma till fullstandig utveckling, g^fvo

negativt resultat. Utan att uttala nagon afgorande mening i

fragan framhSUer han, att de forsok som gjorts af Ebraed

och honom foga tala till forman for den af Huber framstalda

asigten utan snarare tyckas ftdagaliigga, att isolerade honor

ej kunna grundlagga nagra nya samhiillen. Det &terstar da,

sager han, endast den af Lepeletier framstalda meningen,

till hvilken han dock ej synes vilja obetingadt ansluta sig,

under det han a andra sidan antyder, att Hubers asigt ej

sinnu far fuUstandigt forkastas. Sarskildt fiinner han den af

Lepeletier framstalda hypotesen otillamplig i fraga om de

blandade samhiillenas uppkomst.

Lubbock har varit lyckligare i sina forsok '^). Han in-

spiirrade i Augusti tviinne i parning stadda par af Myrmica

ruginodis. Hanarne dogo framat v^ren, men honorna lefde

fortfarande och borjade i midten af April liigga agg, hvilka

utklacktes under forsta veckan af Juni. 27:de Juni forpup-

pades den forsta larven och 22:dra- Juli hade den forsta ar-

betaren utvecklats, hvilken 3 dagar derefter sags bara lar-

verna. De foljande' dagarne utvecklades annu tre arbetare.

Atminstone i detta fall hade det salunda visat sig, att, s&som

Huber formodat, en isolerad hona form&r bringa sin afkomma
till full utveckling.

De vigtigaste meddelanden betriifFande myrsamhallenas

uppkomst lemnas af Mc CooK^), som omnamner antraffandet

af 3 isolerade och befruktade honor af Camponoius pennsyl-

vanieus, hvilka sutto insparrade i hvar sin slutna hdla tillsam-

mans med agg, larver och puppor. I en af hfi,lorna fans

dessutom en liten nyklackt arbetare, tillhorande, liksom de

annu ej utvecklade pupporna, den niindre arbetarekasten.

Mc Cook betonar, att de h&lor i hvilka dessa honor antraf-

fades voro slutna, i det den ursprungliga oppningen, genom
hvilken de intradt, blifvit tillstoppad. Om de s&lunda (sSsom

han anser sannolikt, enar han ofta sett isolerade myrhonor

strofva omkring) gk ut for att soka foda, maste denna till-

') Lubbock: Ants, Bees and Wasps, sid. 32,

^) ffom a Carpenter Ant Queen founds a Formicary (Proceedings of the Aca-
demy of Natural Sciences of Philadelphia 1884, sid. 303).
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stoppning for hvarje gang borttagas och ater repareras efter

hemkomsten. Dock anser han det ligga inorn mojligheten?

gransor, att en »valf6dcl» bona skulle kunna lefva utan upp-

tagande af nya niiringsamDen under atskilliga veckor och ii-

kaledes uppfoda larverna y>from the contents of her crop, which

might serve as a storehouse offood^. hvilket, enligt det citerade

referatet af Mc Cooks framstallning, af denne belystes me-

dels afbildningar af niiringskanalens anatomi. Mc Cook lem-

nar dock ingen antydan om beskaffenheten af det af honom
antagna naringsforradet i kriifvan. Att honan skulle kunna

forvara ett sadant for att utportioneras under afkommans till-

vaxt, forefaller osannolikt, och genom direkt undersokning

har jag iifven ofvertygat mig om, att de salunda isolerado

honornas krafva iir i det narmaste tom. Sasom langre fram

skall omniimnas, har en lycklig tillfallighct latit mig komma
hemligheteu betriifFande larvernas matande pa sp&ren.

Mc Cook meddelar vidare resultatet af de forsok, som
efter hans anvisningar och r&d anstiilts af Mr Ed. Potts.

Noggranheten af dennes undersokningar iir jag i tillfiille att

bekrafta, eniir jag gjort flere nastan alldeles liknande ron,

redan innan jag fatt kiinnedom om Mc Cooks meddelanden.

Mr Potts insparrade omkring 16:de Juni en hona af Cam-

ponotus pennsylvanicus, hvilken han fodde raed socker. De
detaljerade iakttagelser, han gjort pa denna hona, arc synner-

Hgen intressanta, och jag &tergifVer har deras hufvuddrag.

Honan lade atskilliga agg, vid hvilkas viirpning hon hoU sin

abdomen framlitriktad mellan de hogt uppresta benen och

hufvudet nedbojdt' nastan till abdomens spets. Under iiggets

framtradaude voro muskelkontraktioner 4 abdomen for dess

utdrifvande synbara. Larvperioden varade omkring 30 dagar,

likasa puppstadiet. Larverna voro .sysselsatta omkring 24

timmar raed ' spinnandet af sina kokonger. Honan bitriidde

sannolikt med kokongens afliigsnande vid puppornas klack-

ning, hvilket dock Mr Potts ej direkt iakttagit. Icke blott

larverna utan afven de nyklackta arbetarne matades af honan.

Honan sokte forsvara och undanskaffa sina iigg, d& hon oroa-

des. De nyklackta arbetarne deltogo snart i varden af iiggen

och pupporna.

Redan innan jag gjort nagot forsok att p& experimentel

viig ofvertyga mig om siittet for myrsamhiillenas uppkomst,

kiinde jag benagenhet att ansluta mig till Hubers asigt och
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detta till en borjan af rent teoretiska skal. Det forefoll mig

nemligen omojligt att pa annat satt forklara myrornas stora

spridning, siirskildt till sadana lokaler, som for de viBglosa

arbetarne aro otillgiiBgliga. Sadana lokaler aro naturligtvis

i forsta rummet langt fran kusten beliigna oar. I vara skav-

gardar, der den sekuliira landhojningen standigt later alltflera

skar, holmar och oar uppstiga ur hafvet, kan man ju med
visshet pasta, att Stminstone de lagre oarne alltsedan sin

uppkomst ej statt i nagon forbindelse med fastlandet, och

att salunda nagon direkt invandring frS,n fastlandet af obe-

"vingade djurformer ej kunnat ega rum. Om s&dana finnas

pa dylika lokaler, sa maste de ha pa nS,got satt dittranspor-

terats. Transportmedlen torde val i de fiesta sS,dana fall

vara faglar. Men de l§,ga skiiren i den yttre skargaden beso-

kas endast af sjofaglar, och sadana kunna endast i siiUsynta

fall ha ofverfort myror, enar de blott pliiga vistas p& lokaler

der inga myror forekomma. Nagon ofverflyttning medels

flytande och af vagorna framdrifna grenar eller trastycken

kan man, med kannedom om myrornas omtalighet for vata,

svarligen taga med i riikningen. Men iifven om man antager,

,fttt en eller ett fatal arbetare pa nagot satt ofverflyttats till"

nagot afliigset skar, sa maste, for att nagot samhalle skulle kunna

komma till stand, enligt Lepeletiers teori en likaledes der

intraffande myrhona af samma art upptackas af dessa arbe-

tare, som dS, skulle taga vard om hennes afkomma. Det hela

innebiir ett sammantriiiFunde af sa sallsynta omstiindigheter,

att myrsamhallen borde vara nagot ytterst ovanligt pa dylika

aflagsna skar, om det ofvanniimnda sattet for deras uppkomst

vore det enda mojliga. Da jag sommaren 1884 besokte Aland,

foretog jag en utflygt till dess yttre skarg&rd enkom for att

forvissa mig om bristen eller forekomsten af myrsamhallen.

P& en med nagot foga skog i ena kanten bevuxen holme traf-

fades manga samhallen af Camponotus herculeanus, 5 stackar

af Formica exsecta, 2 af F'. rufa och Lasius flavits^ nagra

samhallen af L. niger samt ett af Myrmica scabrinodis.

Af de sex undersokta, i yttersta hafsbandet beliigna, kala

och laga skaren befunnos samtliga hysa talrika samhallen af

F. fusca och Lasius Jlavus samt mindre talrika af L. niger.

Pa tv^ triifFades Myrmica scabrinodis, ett samhalle pa hvar-

dera; pa tre forekom Tetramorium caespitum i ett samhalle



198 G. ADLERZ, SVENSKA MYROR OCH DERAS LEFNADSFOBHALLANDEN.

pa hvardera ^). Sasom resultat af dessa undersokningar fram-

gar, att myrsamhallen ingalunda aro sallsynta afvea p& dessa

isolerade lokaler.

Pd Gotska Sandon, denna ur djurgeografisk synpunkt

synnerligen intressanta, nara 4 svenska mil norr om Faro och

10 mil frAn niirmaste fastland belilgna 6, triiffade jag mycket

talrika myrsamhallen af atta arter. Oaktadt sin storlek af

omkring en qvadratmil hyser denna 6 intet enda inhemskt

daggdjur och har sftlunda sannolikt ej statt i forbindelse mad
fastlandet^).

Om ocksa fakta, sadana som de ofvannamnda, tala till

lorman for Htjbees teori betraffande myrsamhallenas upp-

komst, sk kunna de dock endast tillmiitas betydelsen af sanno-

likhetsbevis. Vissheten mAste sokas pS rent experimentel vag.

I likhet med de ofvan citerade forfattarne hade jag

'mycket ofta funnit miniatyrsamhallen af atskilliga myrarter,

bestaende, iitom af stammodren, af blott ett fatal arbetare,

och jag hoppades derfor att det slutligen skulle lyckas mig
finna det nast foregaende stadiet i samhallets utvecklings-

historia eller isolerade honor med fullvuxna larver eller med
-puppor. Isolerade myrhonor fann jag i sjelfva verket ofta,

i regel sittande i fuUkomligt tillslutna hillor under stenar

eller i stubbar, somliga med en iiggklump eller med nagra

sma larver; men det var forst i slutet af sommaren 1884 som
jag andtligen antrafFade en isolerad hona med redan inspunna

larver samt med puppor.

De forsok, jag gjort, for att utrona isolerade myrhonors

formaga att bringa sin afkomma till utveckling, aro i tids-

ordning foljande.

22:dra Januari 1884 antrafifade jag en isolerad J af Cam-
ponotus ligniperdus i en sluten h&la under en sten. Inga

agg, larver eller puppor funnos. Inspiirrad i ett glas med
fuktig jord, griifde hon utmed glasets viigg en hala, hvars

oppning fuUkomligt tillslots af den bortskalFade jorden. Hon
viirpte tid efter annan atskilliga agg, hvilka hon slickade och

putsade, ofta bar omkring mellan kakarne och dessemellan

') dfriga der antrafEade obevingade djurformer voro: talrika Onisoider,

nagra Myriopoder samt nagra spindlar ooh qvalster.

De star, som annu voro sa laga, att de kunde ofverspolas af

vagorna, hyste naturligtvis intet djurlif.

^) Emellertid fiunas der mycket talrika obevingade landevertebrater, sa-

som Limacider, Onisoider. Arachnider, Myriopoder och Thysanurer.
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fiistade pa glasets viigg. D& hon viirpte, plagade hon resa sig

pS, de fyra bakre benen, med abdomen framatbojd mellan

dem sanit med bufvudet nedbojdt, hvarvid hon slickade och

med antennerna lifligt berorde det Ifingsamt fraratriidande

agget, hvilket hon sedan fattade med kiikarne och fastade

bredvid de andi-a p^ glasets vagg. Oaktadt nya agg allt-

emellan&t viirptes, okades ej antalet synnerligt, enar de gamla

forsvunno. 20:de Maj hade annu intet agg blifvit utkliickt,

och honan sjelf hade dott.

l:sta Februari 1884 isolerades trenne ur en stack tagna

F. ewsecta-honor, af hvilka en var vinglos och de tva andra

bevingade. 15:de Februari borjade de grilfva hvar sin hfthi;

den vinglosa honans var den storsta. Efter n^gra dagar in-

hystes alia tre i denna rymligare h&la, der de ofta sSgos

slicka och smeka hvarandra. Inga agg varptes. I borjan af

Mars dogo alia tre.

7:de Februari 1884 isolerades en fran sitt samhalle tagen

yinglos $ af Leptothoraw tuherum. Hon fors&gs med 5 larver

af olika storlek ur sitt eget samhalle. Hon matade och v&r-

dade dessa i en for detta andamftl grafd hdla, men sa smS-

ningom forsvann den ena efter den andra, sa att ll:te Juni

blott en enda aterstod. Afven denna hade om ytterligare

n§,gra dagar forsvunnit.

19:de August! 1884 traffades pa Aland' en isolerad, ving-

los 5 ^f Camponotus herculeanus jemte 5 smS, kokonger och

en aggklump i en alldeles sluten hkla under en sten. Hon
insparrades i ett glas med fuktig jord och bar d& genast sina

puppor och agg till ett skyddadt stalle. 21:sta August! hade

en kokong blifvit oppnad, och en mycket liten arbetare fans

uu hos honan, mellan hvars ben ban sokte dolja sig. Honan
var mycket ilsken, da hon oroades, och betedde sig dervid

som en arbetare, d. v. s. hon tillkannagaf sin vrede genom
att med horbart Ijud sM hakan i en inlagd triibit, hvarjemte

hon haftlgt bet i en framstrackt pincett. Arbetaren afliigs-

nades for att fa utront, om hon utan bitriide skuUe oppna

afven de qvarvarande kokongerna. 24:de August! hade annu

en kokong blifvit oppnad for en liksom den forra mycket

liten arbetare. Sora de fiterstaende pupporna annu voro

Ijusa och sMunda pa lange ej mogna for klackning, tillatos

de bada redan utklilckta arbetarne att tillsvidare vistas ! ho-

nans sallskap. De matades och smektes af honan och bi-
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triidde henne vid kokongernas omflyttning. Tyvarr nodgades

jag nagon tid forsumma deras omvardnad och fann dem vid

min aterkomst doda af mogel.

5:te Juni 1885 antraiFades en vinglos $ af Camponotus

herculeanus kringstrofvande pa rnarken. Hon inspilrrades i

ett glas med jord, livarest hon genast borjade griifva, men
snart upphorde, innan nSgon liala kommit till stand. 10:de

Juni lades i hennes glas 5 stycken ur ett herculeanus-sam-

hiille tagna larver, om hvilka hon de forsta dagarue ej syn-

tes bekymra sig. 14:de Juni Lade hon lagt alia larverna i

en hog och arbetade pS, att grafva en hala. Foljande dagar

voro larverna an nedburna i h&lan, an placerade utanfor den-

samma. Tydlig omsorg egnades dem, ity att de matades och

slickades. I borjan af Juli hade dock samtliga dott. Honan
varpte under tiden ett och annat iigg; alia aggen forsvunno

dock snart.

10:de Juni togos i ett samhalle a.i Camponotus ligniperdus

tviinne vinglosa honor med mycket uppsvald abdomen, an-

tagligen till foljd af rikedom pa agg. Foljande dagar lade

bada bar och der i sitt fangelse en mangd agg, hvilka likval

aldrig tillvaratogos. Pa samma siitt fortfor i omkring en ma-

nads tid, hvarunder nagra f4 larver utklacktes men snart dogo

af brist om omvardnad. Dessa honor, sora till foljd af sin

abdomens tjocklet voro mycket klumpiga och oviga, kunde

sannolikt derfor ej forratta nagra arbeten och voro autagligen

vana att inom samhiillet uppassas af arbetarne, som togo vara

pa de lagda iiggen.

10:de Juni antrafFades vid Kudby i Ostergotland i en

tillsluten hala af omkring 2 cm. djup under en sten en en-

sam vinglos bona af F. fusca jemte 5 kokongholjda puppor

och 2 halfvuxna larver. Hon insparrades jemte sin afkomma
i ett glas, der allt blifvit sa begvamt som mojligt inredt for

henne. Omkring en timme efter inspiirrningen hade hon

nedburit 3 af pupporna i en under en sten grilfd hSla. Hiir

qvarstannade hon i 12 timmar utan att hemta de aterstaende

pupporna och larverna. Jag placerade dS, glaset p& ett morkt

stalle. Ak hon, sasom jag viintat, efter en kort stund befans

ha nedburit afven larverna och de Sterstaende pupporna i

ofvannamnda hala.

14:de Juni befans ing|ngen till halan fuUstandigt spar-

rad af jord, som uppburits vid halans utvidgning under stenen.
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7:de Juli upplyftes stenen, hvarvid alia 5 pupporna, ena lar-

ven samt honan sjelf befunnos vara i godt skick. Larven
hade synbart vuxit. Den and ra larven var forsvunnen. Nagra
agg funnos. Stenen aterlades i sitt forra liige. 9:de Juli

voro tviinne kokonger oppnade, och tva sma arbetare funno&
nu. Jemte de trenne aterstaende kokongholjda pupporna fans

nu en kokonglos, enar den forutniimnde larven forpuppats.

Den ene arbetaren var alldeles nyklackt, att doma af bans Ijust

.blygra fag. Den andre deremot, som tydligen var aldre, hade
redan mork farg och bidrog att undanskaffa pupporna samt
gjorde till och med forsok att bortbiira sin yngre syster. I

stallet for den vid undersokningen forstorda halan anordnade

jag en ny, till hvilken honan, sa snart hon upptiickt den-

samma, genast borjade biira pupporna samt till sist den yngste

arbetaren; den aldre hade sjelf forfogat sig dit. Arbetaren

bars, sasom vanligt, vid ena mandibeln. Samtliga de ater-

staetide pupporna utvecklades sedermera till mycket sraa ar-

betare.

]5:de Juni triifFades vid Kudby i Ostergotland i en tillsluten

halighet i en bjorkstubbe en ligniperdus-^ med tva sm§, pup-

por, om hvilka hon tydligen var mycket riidd. Hon anfoll

och bet ilsket en Leptura IV-fasciata, som under transporten

var inspiirrad i samma glasror. Instiingd i ett till halften

med jord fyldt glas, borjade hon genast grafva men afstod

snart derifran och lat sina puppor ligga obetackta. Hon s^gs

dan foljande tiden ofta biira dem omkring och placera dem
an har an der i glaset. Vatten fortiirde hon ymnigt men
rorde deremot aldrig vid honung, som bjods henne. Insliippta

lefvande flugor forsatte henne i det storsta raseri. I sin

vrede hogg hon blindt omkring sig med utsparrade kakar,

hvarvid hon dock mera sallan traffade sjelfva foremalen for

sin ilska. Dessa dodades dock slutligen med nagra kraftiga

bett. Liken lemnades ororda och Utos aldrig. Plere agg

varptes alltemellan&t men forsvunno snart ater. SSsom jag

sedermera fann, uppatos de af honan.

7:de Juli var en mycket liten arbetare utkliickt ur den

ena puppan. Han hade annu belt gulhvit thorax samt sa

svaga ben, att ban foil omkull, da ban forsokte putsa sig,

hvarfore ban plagade fortsatta denna forrattning i liggande

stallning. Da honan en gang flyttade den aterstaende puppan,

grep hon sedermera den lille arbetaren tvars ofver thorax, pa
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Tapinoma-m aner med hufvudet nedfit och bar honom till

samma stiille som puppan, bredvid hvilken hon lade honom.
Hon fattade honom afven stundom tviirs om abdomen eller

vid nagot ben for att transportei-a honom till ett eller annat

stalle. Han forstod redan att meddela sig medels antennerna,

hvilket vanligen hade till foljd att han blef slickad och

smekt. Redan kl. Yg 9 f. m., da han sannolikt annu blott

var ett par timmar gammal, sag jag honan mata "honom ur

munnen, under det hau modosamt hoU sig upprest pa bak-

benen. Under formiddagens lopp gjorde han flera fftfanga

forsok att lyfta sin syskonpuppa, men kunde med sina sma
och svaga kiikar ej gripa nagot sakert tag i densamma. Han
matades upprepade ganger af modren. Foljande dag hade
han vunnit mera stadga i sina extremiteter och lyckades till

och med forflytta puppan sma strackor. Han vistades stan-

digt i dennas narhet och s'att vanligtvis tviirs ofver den-

samma. 9:de Juli kunde han biira puppan temligen obehin-

dradt. 17:de Juli var den andra kokongen oppnad, och en

ny liten arbetare hade skadat dagen. Den aldre arbetaren

egnade honom mycken uppmarksamhet, putsade och slickade

honom samt bortbar honom, da det lilla samhallet oroades.

Sa sm^ningom hade den aldre arbetaren ofvertagit omsorgen
att vid fara undanskaffa afven de sist varpta iiggen, for hvilka

honan visade nastan fuUstandig likgiltighet. Sa snart honan
varpte nflgot nytt iigg, var det sedermera vanligen nflgon af

arbetarne som lade det p& vederborlig plats. Dessa borjade

efter nagon tid grafva en mindre hala, i hvilken aggklumpen
placerades. Nagra larver kliicktes ej, ty aggen uppatos af

honan sjelf, innan larverna hunnit utvecklas. Arbetarne
matades ofta af honan och sutto vanligen hopkrupna under
henne.

19:de Juni togs ur ett samhiille af Zasms ni^er en vinglos

5 med mycket uppsvald abdomen. Isolerad i ett glas, varpte

hon ofverallt en myckenhot agg, men syntes, Hksom de ofvan-

niimnda, under samma omstandigheter fangade Camponotus-
honorna, ej alls taga vara pa dem, hvarfor larverna, ifall sa-

dana utkliickts, maste ha omkommit.
3:dje Juli antraiFades i slutna hftlor under stenar vid

Gnestavik i Ostergotland 2:ne isolerade honor af Camponotus
Ugniperdus, hvardera med tvanne puppor forutom agg. 22:dra

Juli oppnades den forsta kokongen, och i borjan af Augusti
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hade de ofriga oppnats. Sasom vanligt voro alia arbetarno

sma.

6:te Jul! traffades vid Gnestavik tvsinne isolerade ligni-

perdus-\io-aoY under hvar sin sten, den ena ined tva, den an-

dra ined tre puppor. Under samma sten som den senare

fans ett samhiille af Myrmica scabrinodis, hvavs arbetare ilsket

angrepo Camponotus-ho-Q&n, som dock forsvarade sig tappert

och forsokte, ehuru forgiifves, att bortbiira sina puppor. B&da

honorna insparrades att borja med i samma glas, hvarvid den

ena bortbar en af den andras puppor. D& de traffades, reste

de sig pa de bakre benen, krokte abdomens spots framat,

hoggo mot hvarandra och beto i h-varandras mandibler, hvil-

ket senare liinge fortsattes, utan att nftgon haftigare strid

syntes komma att ega rum. De isolerades derefter i hvar

sitt glas. Ur samtliga pupporna utvecklades under manadens
lopp arbetare af den mindre kasten.

4:de Augusti fans i en sluten hala under en sten vid

Kudby i Ostergotland en vinglos /tesca-hona jemte 3 sma

y-puppor. Omkring midten af Augusti hade alia arbetarne

utvecklats.

5:te Juli 1886 fann jag i eh fuUstandigt sluten hSla

innanfor barken af en bjorkstubbe en vinglos hona af Cam-

ponotus herculeanus jemte 4 smS, larver och fitskilliga agg.

Intet Camponotus-samhiille fans i narheten. Honan insparra-

des i ett glas, der hon placerade sina larver under n&gra pa

dess botten lagda barkbitar. Hon matade och slickade dem
ofta. De nyssnamnda iiggen forsvunno, det ena efter det an-

dra, hvilket harrorde deraf att de upp&tos af honan sjelf.

Emellertid lades nya iigg, som dock afven delade de forras

ode. En af de forsta dagarne i Augusti forpuppades den

l:sta larven och 10:de Augusti den 4:de.

I borjan af Augusti lemnade honan plotsligt hagra iigg

ofortiirda, sa att en klump pa 7 stycken lag jemte pup-

porna. Ur dessa utklacktes larverna omkring den 25:te. Den
l:sta kokongen opptiades af honan 30:de Augusti, saledes i

detnarmaste 30 dagar efter forpuppningcn. Foljande dag opp-

nades den andra kokongen af honan ensam, hvarefter den

lille arbetaren var den som verksammast bidrog att befria

sin nykliickte kamrat fran puppskinnet. Dagen derpS, opp-

nades den 3:dje kokongen, hvarvid honan, isynnerhet vid pup-

pans framtagande ur den oppnade kokongen samt vid pupp-
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skinnets aflagsnan(5e, verksamt bitraddes af de respektive 1

och' 2 dagar gamla arbetarne. De sagos iifven tillvarataga

nSgra af honan lagda iigg samt v&rda de sma larverna. 4:de

kokongen oppnades sedermera iifven. Samtliga arbetarne

voro, sasom vanligt, mycket sraS. Efter nagra dagar grafde'

arbetarne en vida djupare och rymligare hala an den af ho-

nan provisoriskt anlagda.

Saltinda har jag lyckats konstatera nio fall, da isolerade

honor bringat sin afkomma till full utveckling. Jemte de

tviinne forutniimnda af Sir John Lubbock med Myrrnica ru-

ginodis samt af Mr Potts med Camponotus pennsylvaniens

iakttagna fallen bilda dessa ett temligen siikert bevis for att

myrsamhallen atminstone kunna iippsta pa det af Huber an-

tagna siittet.

En omstandighet af allra storsta iiitressc ar, att de iso-

lerade myrhonor, som antraffas med nSgon afkomma, i de

allra fiesta fall sitta instiingda i slutna halor, der de insparrat

sig sjelfva genom att vid halans griifning tiippa ing&ngen
medels den utgrafda jorden. Da. de under sadana omstiin-

digheter ej kunna ga ut for att soka niigon foda, hvaraf lefva

de sjelfva och hvarmed uppfoda de sina larver? Afven i

fangenskapen grafde mina isolerade honor ofta s&dana slutna

halor; men iifven da inga halor griifts, sa att de fritt rorde

sig ofverallt i sitt fiingelse, fortiirde de endast vatten, men
smakade deremot aldrig pa den erbjudna honungen ej heller

pa smiirre mjuka insekter, hvarfor jag alldeles upphorde att

iorse dem med foda. Det oaktadt uppfodde de sina larver samt
matade ofta de utvecklade arbetarne. Sjelfva kunna de viil

mojligen uthiirda nagra minaders sviiltkur pS, bekostnad af

de niiringsiimnen, som magasinerats i den hos honorna ofant-

ligt starkt utvecklade fettkroppen. Att detta ocksa verkligen

iir fallet har jag konstat&i-at pa myrhonor, som jag sedan

midten af Juni h&Uit inslutna utan att forse dem med annat
iin vatten. Deras abdomen, som vid infangandet var stor

och uppsviild af den stora fettkroppen, har ek smaningom
sammandragits till nu (i slutet af Oktober) obetjfdliga dimen-
sioner. Dft jag oppnat abdomen pa nagra af dessa, har jag fun-

nit fettkroppen ytterst reducerad ^), och det iir salunda tydligt

') Fettcellerna hade nemligea forlorat storsta delen af sitt innehall ooh
pa samma gang sin af detta betingade hvita farg. De samman-
skrumpnade cellerna bildade numera obetydliga gragula massor. En
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att det iir pa dennas bekostnad sora de kunnat saviil lii'rga

iigg som utliarda en snart 5 manaders svaltkur och andS der-

under uppfoda och bringa sin afkomma till full utveckling.

Men for att matningen af larverna och arbetarne skall kunna
ega rum, maste honaus kriifva innehalla nagra niiringsiimnen

att for detta iindaraal uppstota. Det drojde liinge innan jag

kunde finna nyckeln till denna gilta. Omsider koin jag att

tiinka pa de alltjemt forsvinnande aggen, som stiindigt ersat-

tes af nya. Foranledd af den vaknande misstanken, foretog

jag att liingre tider noga bevaka honornas handlingssatt.

Det drojde heller ej liinge innan jag sag en bona uppiita ett

af sina egna agg, en iakttagelse som jag sedermera ofta upp-

repade. Allt var nu klavt. Pa bekostnad af den i fettkrop-

pen magasinerade naringen kunna de isolerade myrhonorna
i mSnader uthiirda i de slutna .halor, der de uppfoda sin

forsta fataliga afkomma; men for att kunna mata denna af-

komma fortara de en del af sina egna, pa bekostnad af fett-

kroppen bildade iigg; sannolikt kommer en del af de fortiirda

iiggen dem sjelfva till godo, hvarigenom fettkroppens for-

luster delvis ersiittas. Naturligtvis ar den foda, som p^ detta

siitt kommer larverna till del, mycket sparsam, och en foljd

liaraf iir, att -de forst utvecklade arbetarne alltid iiro mycket
sma. I de miniatyrsamhiillen af myror, som man ofta triiffar,

finnas aldrig nagra storre arbetare. I den mSn arbetarnes

antal okas, upptrada bland dem medelstora. I ett litet ligni-

jierc^ws-samhiille, som utom stammodren utgjordes af 8 arbe-

tare, tillhorde iinnu alia arbetarne den mindre kasten; men
i ett annat, der arbetarnes antal var 9, fans redan ett par af

medelstorlek. Det iir forst i de storre samhiillena som den

storhufvade arbetarekasten upptriider.

Bgendomlig iir den foriindring i vanor som Camponoti-

dernas-honoi: undergd. Da de sasom stammodrar grundliigga

en ny koloni, maste de sjelfva forratta alia erforderliga ar-

beten: griifva hMor, uppfoda och putsa larverna, bortbiira

dem och pupporna i hiindelse af fara samt slutligen oppna
kokongerna och befria de nya medborgarne i det lilla sam-

hiillet fran puppskinnet. I den man arbetarnes antal okas

ofvertaga de samtliga dessa arbeten, hvaremot honan snart

likartad reduktion af fettkroppen underga de i sina samhallen qvar-
stannande honorna vid den oerhorda tillvaxten af ovarierna, som hos
dem i regel eger rum.
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ofvergar till fuUkomlig sysslolosliet. Samma bona, som med
sadant raseri forsvarade sina forsta puppor och ifrigt skyn-

dade att vid minsta fara bara dem till ett skyddadt stalle,

Ayr nu fegt undan utan att det riugaste bekymra sig om sin

afkommas ode. Uppvaktad ocb betjenad af arbetarne, bar

hon numera ingen annan sysselsilttning an att lagga agg,

hvilka tillvaratagas af arbetarne. Halt annat ar forhallandet

med Mt/rmicid-houorna.. Dessa bibehalla hela lifvet igenom

sina ursprungliga vanor, deltaga i raddningen af larver och pup-

por samt ses till ocb med ofta bitrada vid byggnadsarbeten.

Om, s&som af det ofvan anforda framgar, nya samhiillen

kunna grundlaggas af isolerade myrhonor, sa qvarstar dock

a andra sidan mojligheten att dylika kunna uppst& afven pa

det af Lepeletier antagna sattet. Jag bar i foregaende kap.

omnamnt resultaten af n3.gra forsok som adagaliigga, att at-

minstone i sallsynta fall det intraffar att honor upptagas af

frammande arbetare. Shitligen torde det inom de stackbyg-

gande arternas talrikt befolkade samhallen ej vara sa synner-

ligen ovanligt, att en vid tillfiillig ofverbefolkning utsand ko-

loni afbryter forbindelsen med moderstacken ; atminstone

har jag iakttagit fttskilliga dylika fall pa Formica rufa och

tror att det stora afst&nd, till hvilket kolonisterna i dessa fall

afflyttade, kan forklara, hvarfor den hela sommaren varande

forbindelsen med moderstackarne under de foljande somrarne

ej aterupptogs.

Om olika samhallsforhMlanden.

Man skonjer i myrornas lefnadsforhallanden nagot mer

an detta rent mekaniska element, som gor de fiesta ofriga

djurs biologi sa att saga mera regelratt men pa samma gang

temligen enformig. Bildandet af hogt organiserade, pa ar-

betsfordelningens princip grundade samhallen, i hvilka indi-

vidualiteten pa ett i ogonen fallande satt gor sig gallande, ar

sareget for myrorna och — menniskan. Myrornas studium

har icke sa fa jemforelsepunkter med etnologien. Lubbock

papekar^) till och med hurusom de olika myrornas lefnads-

forhallanden motsvara de stora utvecklingsskedena i men-

niskans egen tidigare kulturhistoria. De visa oss exempel

pa »jagaref'olk», hvilka lefVa i jemforelsevis smarre samhallen,

dfer gemensamhetsinstinkten iinnu ar foga utvecklad, och

') Ants, Bees and Wasps, kap. i.
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der bristen pa sammanhallning, hindrar utvecklingen af nagon
egentlig arkitektur. De visa oss vidare »boskapssk6tande

herdefolk», livilkas mera regelbundna och mind re af tillfallig-

heter beroende lefnadssiitt gynnar utvecklingen af storre och

hogre organiserade samhallen, i hvilka afbetsfordelningen

borjar tydligare framtriida, och i hvilka den fastare samman-
h&Uningen sp&ras bland annat i en hogre utveckling af bygg-

nadskonsteH. De visa oss slutligen, om ocksS blott i raa och

ofuUkomliga drag, »i\kerbruksidkande folk» i de iniirkvardiga

arter, som icke blott insamla fron af vissa viixter utan till

och med soka gynna utvecklingen af dessa kring sina bo-

stadev och salunda i viss man odla dem. Jag skuUe kunna

tillagga, att af ofvan antydda typer finnas otaliga skiftningar

och att ofta nog alia tre i storre eller mindre grad realiseras

af en och samma art. Slutligen iinnu en parallel med den

menskliga odlingen: slafveriet fran dess forsta begynnelse

till dess yttersta konseqvenser af kropps- och sjalsformogen-

heternas reduktiou samt »herrarnes» nedsjunkande till det

omkligaste beroende af sina slafvar,

Bland de hos svenska myror representerade samhallsfor-

h&Uandena kan man urskilja foljande olika slag:

Enkla samhallen, bildade af hanar, honor och ar-

betare, hvilka alia tillhora samma art.

Duhhla samhallen, bildade af tviinne arter, hvardera

med sina hanar och honor, af hvilka den mindre och

svagare tillatits uppslfi, sina bopSlar inom den'andraar-

tens ramiirken, der ban tolereras utan att dock nAgot nar-

mare forhSllande eger rum mellan de bada arterna, hvilka

bebo skilda kamrar och hvar for sig bilda ett samhiille.

Blandade samhallen, bildade af tva eller flere arter,

af hvilka blott en, hufvudarten, samhiillets herrar, foro-

kommer i alia konen ^), hvaremot den eller de ofriga re-

presenteras af blott arbetare-"^), »slafvar», hvilka antingeu

ensamma eller i forening med hufvudartens arbetare for-

riitta alia i ett myrsamhalle forefallande goromal.

Enkla samhallen. Dessa framstalla de for myrfamiljen ty-

piska och pa samma g&ng ursprungligare samhallsf6rhS,llan-

dena, ur hvilka de raera kompiicerade gradvis utvecklats.

') Ett undantag barifran bildar Tomo/fnathus-saaihallet, der forhallan-
dena tyckas vara omvanda. Undantag bildar afven Anergates, som
deremot saknar egna arbetare.



208 G. ADLERZ, SVENSKA MYKOR OCH DEEAS LEFNADSFORHALLANDEK.

I enkla samhallen lefva alltid Camponotus- och Las{us-a,r-

terna, vidare de fiesta Formica-artevna, bland Myrmiciderna

arterna af sliigtena Myrmica, Tetramorium, Solenopsis samt,

med siillsynta undantag, Leptothorax.

At /^ormzca-arterna bildar sanguinea blott undantagsvis

enkla samhallen. SSdana bildas deremot, ined undantag af

n&gra silllsynta fall, af alia sliigtets ofriga arter. Af de ofvan

sfisom i enkla samhallen lefvande uppraknade slagtena an-

viindas emellertid uagra arters arbetare till slaftjenst i de

blandade samhallena, sasom t. ex. arbetarne af F. fusca och

rufibarbis, Tetramorium caespitum samt Leptotliorax acervorum

och muscorum.

Till de enkla samhiillenas gnipp anser jag mig bora han-

fora de af Poeel m. fl. forfattare s. k. nids doubles (ej att

forvexla med de af mig s. k. dubbla samhallena). Med ^nids

doubles^ afser man det forhftllandet att ofta tviinne arter upp-

sla, sina bopalar i "hvarandras mycket niira granskap, t. ex.

under samma sten eller i samma tufva. Detta forhallandc

bor dock ej tydas sasom nagon biologisk egendomlighet ixtan

innebar blott att flere samhallen funnit den ifragavarande

byggnadsplatsen beqvam och beslutat att inratta sig der i

trots af de obehagliga trakasserier, som kunna uppsta fran

stridslystna grannars sida. De i dessa nids doubles lefvande

olika samhallena ha ingenting med hvarandra att skaffa. De
hafva hvar sitt skarpt begransade omr&de, hvars ofverskri-

<iande strangt bestraffas af den fororiittade parten. Ofta hiin-

der det ock att ett svagare samhiille fordrifves af sina mak-

tigare grannar. Upplyfter man en sten, som under sig hyser

tviinne skilda samhallen, sa ser man. huru de b&da arternas

arbetare, da de.s§,lunda oformodadt trafl^a tillsammans, genast

r&ka i hiiftig strid med hvarandra, under det de raera om-

tanksamma skynda sig att bringa hvar sina larver och puppor

i sakerhet. En och annan forslagen individ begagnar sig

ocksS, af den allmiinna forvirringen till att bortrofva n&gra

af den fiendtliga partens larver och puppor. Man kan tyd-

ligt se, huru do bada samhallena sbon ej sta i samband med
hvarandra utan fitskiljas genom mor eller mindre tjocka jord-

vaggar.

I dylika nids doubles lefva ofta Leptothorax- Myrmica-

och Camponotus-arieYna, Tetramorium caespitum, Lasius flavus,

Formica fusca och nagra andra Formica-arter samt slutligen
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i all synnerhet Solenopsis fugax. Af dessa liar uppraknade

arter kunna nids doubles bildas i de mest olika kombinatio-

ner. Under en knappast fotslSng sten antriiffade jag trenne

samhiillen, nemligen af Camponotus herculeanus, Lasius flavus

samt Tetramorium caespitum, arter som ej ha det ringaste

med hvarandra att skafFa.

BetrafFande Solenopsis fugax frarnhallel" Forel att denna

art ofta griifver sina tr&nga gangar midt inuti en fiendtllg

arts bon, hvars arbetare till foljd af sin betydliga storlek ej

kunna intranga i sina sma objudna hyresgiisters bon. Bitter

fiendskap herskar alltid raellan Solenopsis och dess grannar,

och dessa arters forballande till hvarandra betecknas af Forel

sasom likartadt med rattornas forballande till ess sjelfva i

vara bostader. Pa samma siitt bar jag ofta funnit Lasius

flavus ha graft sina g&ngar midt i bon tillhorande F. rufihar-

his, fusca och truncicola; en gang bar jag funnit denna art

ha inrattat sitt bo midt inuti en rufa-stack der stackmateria-

let var starkt uppblandadt med jord.

Duhbla samhdllen. Med denna benamning afser jag det

forh&llande, som eger rum mellan Formicoxenus nitidulus

samt Formica rufa och pratensis. Den forra, en liten svag

och fredlig art, tillates att reda sitt bo inuti de maktiga och

stridbara I'M/a-samhallenas stackar och atnjuter derigenoni ett

passivt beskydd mot sina fiender, enar hvarje angrepp p&

deras bo pa samma gftng blir ett angrepp pa deras fruktans-

varda lansherrars. Boet iir inrattadt bland sjelfva stackma-

terialet eller, om stacken omsluter nSgon stubbe, i urhfilkade

sma kamrar i den murkna veden. jFbrmico.wnMs-arbetarne

rora sig fritt och oantastadt ofverallt i ruya-stacken. Man
ser aldrig I'M/a-arbetarne misshandla dem, och den uppmiirk-

samhet, de egna dem, iir snart sagdt ingen. De visa mot

dem samma indifferentism som mot de myrmecophiler, till

hvilka de ej sta i nSgot narmare forhSllande. Ehuru saledes

de bada samhallenas medlemmar rora sig blandade om hvar-

andra, hafva de intet direkt med hvarandra att skafFa. Formi-

co^ewMS-samhallet bildar bar »en stat i staten» och tolereras

sannolikt dels pa grund af sin fredliga och oskadliga natur,

dels mojligen sasom bidragande till renhallningen inom stac-

ken. S&som jag forut omniimnt, soker Formicoxenus sin na-

ring uteslutande inom stacken och anvander dertill sannolikt

de sma svampar och andra organismer, som befordra stack-

14
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materialets formultning. Pa detta siitt skulle de sSlunda

mojligen gora sina vardai en gentjenst, nemligen genom att

skydda dem for en alltfor hastig husrota.

For vidare detaljer betraffande denna foga kiinda myra

hanvisar jag till min foreg&ende uppsats cm Formicoxenus ^).

Annu en rayra har jag nftgra ganger fiinnit lefva under

samma omstandiglieter. som Formicoxenus, midt inuti rufa-

stackar, tolererade af dessas invSnare och salunda bildande

tillsammans med dem sdubbla samhallen». Denna myra ar Lep-

tothorax muscorum. Den forsta gftngen som jag antriiiFade

namnda art lefvande under dylika forhallanden var i en af

en rufa-stack Kelt och h&llet omgifven stubbe, i hvars sprin-

ger densamma likt Formicoxenus inriittat sitt bo pS ett af

stackmaterialet betackt stiille. Hartill kom den egendomlig-

heten att detta samhalle hyste 7omo^na</iMS-arbetare, hvadan

sftlunda samhallsforhallandena voro komplicerade derhan, att

ett blandadt samhalle tillsammans med ett enkelt samhalle

bildade ett dubbelt samhalle. Sedermera har jag 4 eller 5

gfinger funnit Leptothorax muscorum tillsammans med For-

mica rufa bilda dubbla samhallen utan att pa n&got satt for-

orattas af sina lansherrar och utan att dessa senare tycktes

vid dem fasta det ringaste afseende. Jag anser mig derfor

bora tillskrifva Ti. muscorum en tendens till samma lefnads-

satt som eljes ar siireget for Formicoxenus.

Blandade samhallen. Dessa bildas, sSsora forut ar namndt,

af individer tillhorande tva eller ilere arter, hvilka, i mot-

sats till forhallandet i de dubbla samhallena, alia aro med-

lemmar af ett enda samhalle, till hvars bestind alia med ge-

mensamt intresse bidraga. Karaktaristiskt for de blandade

samhallena ar att den ena arten (eller de tva, ifall samhiillet

bildas af trenne arter) representeras af blott arbetare ^), de

s. k. iislafvarneii, hvilka antingen ensamma eller i forening

med den andra artens arbetare forratta forefallande goromal,

uppfoda sina herrars larver o. s. v.

Den allmant antagna benamningen s>slafvari> torde, syn-

nerligast i frdga om Anergates- och ronio^wa^/ms-samhallena,

ej vara ett fullt exakt uttryck for den roll dessa arbetare

') Ofvers. af Kongl. Vet.-Ah. Fork. 1884, sid. 43,

^) Ett markligt undantag harifran torde, s&som jag sedermera skall

visa, bildas af Tomognathns-s&mhaWnt.
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spela inom samhallet, men i brist pa biittre foljer jag tills-

vidare.det vedertagna bruket.

Den andra arten, samhallets aristokrati, representeras af

hanar och honor ^) och i de fiesta fall afven af arbetare.

Det sir genora denna art som samhallet kan fortfarande ega

bestand, och det ar uteslutande till denna arts forman som
slafvarne arbeta.

De till slaftjenst anvanda arterna tillhora sdval Campono-

tidernas som Myrmicidernas familj, och det ar ett anmark-

ningsvardt forhallande att de slafhSllande myrorna till slafvar

anvanda blott arter af sin egen familj och dertill temligen

narst&ende former. S& finner man hos v§,ra slafhallande

Camponotider uteslutande F. fusca och rujibarbis anvanda som

slafvar^), under det hos myrmiciden Anergates en annan myr-

micid, Tetramorium caespitum (sft afven hos Strongylognatlius),

forrattar samma tjenst. Afven inom Tomognathus-sa.vah.'A\\et

ullhora bSida herrar och slafvar {Leptothoraw) myrmicidernas

familj %
Alltefter det f6rh§,llande, i hvilket hufvudarten star till

slafvarne, kan man urskilja foljande olika slag af blandade

samhallen.

I. Hufvudarten bar egna val utvecklade, typiska arbetare,

hvilka sjelfva aro i st&nd att forratta alia arbeten, men
som dock i regeln bortrofva puppor af F. fusca eller

rufiharhis for att anvanda de ur dem framklackta arbe-

tarne till slaftjenst.

Till denna grupp hor bland vara svenska arter Fhrmica

sanguinea samt undantagsvis F. exseota och kanske afven

rufa. .

Hithorande arter bilda i sina lefnadsvanor en ofvergangs-

grupp mellan de i enkla samhallen lefvande arterna och de

standigt slafh&llande.

Forekomsten af slafvar ar icke hos nkgon af dessa arter

en konstant foreteelse. Hos F. sanguinea ar den regel, men

') Afven i detta fall torde ett undantagsforhallande ega rum hos To-

mognathus, af hvilken man hittills blott kanner arbetare.

^) Enligt flere forfattare anvandas dertill afyen de narstSende F. cinerea

och gagates samt F. rufa och pratensis. Deremot arc uppgifterna af

SCHBNK ooh Smith, att F. sanguinea skulle till slaftjenst anvanda X.
niger och flavus, oriktiga, saaom Foebl pavisar (sid. 363).

^) FOBBL har afven iakttagit ett blandadt samhalle bildadt af Bothrio-
myrmex mcridionalis och Tapinoma erraticum, bada DolicUoderider.
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man trafi'ar afven, ehuru sallati, slaflcisa sanguinea-ssLmh&Wen ^).

Af F. exsecta har jag blott iakttagit ett enda blandadt sam-

hiille, och sannolikt iiro dylika en stor sallsynthet. Betraf-

fande F. rufa har jag intet annat bevis for dess tillfalliga

egenskap af slafhallande an att jag bland mina fr&n Jemt-

land sommaren 1883 hemforda samlingar fann n&gra fusca-

arbetare inlagda i samma glasror som rufa, utan att jag kan

erinra mig ha i Jemtland insamlat den forra arten. Som
jag alltid forde noggrann katalog ofver de gjorda insamlin-

garne och ingenstades fann fusca omniimnd i mina anteck-

ningar, anser jag den sannolika forklaringen vara den, att

/wsca-arbetare forekommit i det ifrflgavarande rufasamhallet,

men vid den kanske bradskande insamlingen undgatt min

uppmarksamhet. Denna formodan far en viss sannolikhet

dericenom, att Forel i Schweiz funnit blandade samhallen

af tvanne rufa sa narstaende former som pratensis och trun-

cicola ^).

For att forskaffa sig slafvar drager sanguinea i harnad

mot nagot niirbelaget fusca- eller rufibarbis-sam\\?i\\e, fordrif-

ver dess arbetare och hemfor de besegrades puppor for att

utklackas inom deras eget samhalle. Htjber beskrifver mycket

noga deras tillvagagaende vid ett dylikt foretag ^). Han sSg

en liten trupp san^u«««a-arbetare narma sig ett 20 steg fran

deras eget bo befintligt /Msca-samhaile. Kring ingangen till

det fiendtliga boet spredo de sig och intogo en afvaktande

hallning. De belagrade, som markte faran, gjorde ett utfall

och bortslapade flere .fiender; men sanguinea holl sig annii

stilla och tycktes afbida forstarkning. Nya sanguinea-axhe-

tare anlande stiindigt, och i forlitande pa sina krafter ryckte

den beliigrande armeu n&got narmare. Dess mod tycktes

') Anmarkningsvard ar i detta fall Nylandees iakttagelse betrafEande
denna arts forekomst i uorra 6sterbotten. Han sager derom : rFoi -

mica dominula haud rare, numquam vero hio operarias auxiliarias spe-

olei alius sibi adjungens visa>. (Add. alter, adn. in Mongr. Form.
Boreal., pag. 26).

Enllgt Smith skuUe i England slafhallande sanguinea-saTahaW^x^

vara sallsyntare an i sbdern, ett past^ende som forefaller Foeel
tvifvelaktigt {Les Fourmis de la Suisse, sid. 3,59).

^) FoREL omnamner foljande fall af "abnormal blandade samhallen iakt-

tagna i Schweiz:
2 samhallen af exsecta och fusca, 2 af exsecto-pressilabris och

fusca, 1 af pratensis och fusca, 1 af truneicola och fusca samt 1 af

Bothriomyrmex meridionalis och Tapinoma erraticum-
(Les Fourmis de la Suisse, sid. 371).

') jRecherches siir les moeurs des Fourmis indigenes, sid. 251.
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dock aftaga i samma m^n som den nalkades fienden. Bud
afgingo till hetnmet med den p&foljd, att en ny skara arbe-

tare genast ryckte ut till sina kamraters bistand. Bmellertid

drojde sanguinea annu att inleda striden. De pa forsvar be-

redda belagrade intogo en yta af tva fot kring sitt bo. Sa

sm&ningom borjade man bar och der komma i »handgemang»,

och det var oforanderligen de belagrade som dervid borjade

fiendtligheterna. Oaktadt antalet af yMSca-arbetare var ansen-

ligt, borjade dessa dock redan tanka -pk flykt och uppburo,

innan striden fullstandigt uppblossat, sina puppor ur boets

inre. Dessa lades i bogar vid ing3,ngen, pa motsatta sidan

till den, hvarif'ran fienden ankommit.

Honorna grepo till flykten at samma ball. Bmellertid

fann den beliigrande baren sig tillrackligt stark for att vaga

ett anfall. Den stortade sig frSn alia sidor ofver boets for-

svarare, som efter ett hiif'tigt motst&nd grepo till flykten,

medforande de vid boets ingang samlade piipporna. Sanguinea

forfoljde de flyende och sokte fr^nrycka dem deras bordor.

Nagra modigare /V«sca-arbetare begafvo sig, trotsande faran,

midt ibland fienderna ner i boets inre for att i hast radda

annu n&gra larver undan plundrarne. Sanguinea intrangde

derefter i det ofvergifna boet och borjade derifrfin bortbara

de qvarlemnade larverna och pupporna till sitt eget bo.

Detta ar hufvuddragen af Htjbeks utforliga beskrifning,

och bans iakttagelser ha sedermera af flere forfattare be-

kraf'tats.

Sjelf bar jag blott en enda g^ng fatt bevitna ett dylikt

plundringstSg och tyvarr blott tragediens sista akt. Det var

vid St. E.6r pa Oland som jag p& e. m. 15:de Juli iakttog

en hop sanguinea-arhetaie, sysselsatta med att utplundra ett

i sanden grafdt rujibarbis-ho. Boets inv&nare hade tagit till

flykten, och nagra kring ingftngarne strodda rufibarbis-Uk vit-

nade att de ej gifvit sig utan strid. Nya sa»!^(«'«ea!-arbetare

utkommo stiindigt fran rujibarbis-hoets inre med puppor

mellan kakarne och tfigade i rak linie till sitt eget omkring

30 steg derifran, vid foten af en tall belagna bo. Endast fS.

larver s^g jag baras. Tvanae alldeles nykliickta och annu

hvitgula rufibarbis-arhetave irrade med den for nykliickta my-

ror egendomliga stapplande gangen kring ingS,ngarne till sitt

skoflade hem, midt ibland fienderna, utan att dessa gjorde

dem nSgot for niir. (San^wj'nea-samhiillet var mycket litet och
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hade forut inga slafvar, Detta var den enda gang jag pa

Oland sett rufibarhis anvandas till slaftjenst. BIjes anvandes

dertill uteslutande fusca, hvilket at sa mycket anmarknings-

vardare som tillg&ngen pa rufibarhis har iir synnerligen riklig

just pa de torra och sterila lokaler, der sanguinea foredrager

att vistas. Pa Gottland trafiade jag ocksa blott i ett enda

fall rufibarbis-s\a,^^a.y:. Pa fastlandet har jag aldrig funnit s&-

dana.

I de fall, d& jag sjelf beredt sanguinea tillfalle att ut-

phindra fusca-hon, ofverensstamma mina iakttagelser temligen

med HuBERS ofvannamnda. S^ t. ex. lade jag 22:dra Juni

denna sommar pa iingefar 1 fots afst&nd fran ett sanguinea-

samhalle ett nyss uppgrafdt fusca-ho, innehallande, forutom

arbetare, talrika larver och puppor. I borjan gick ingen

san^Mwea-arbetare at detta hall, hvarfor jag fdngade en och

slappte honom till fusca. Har krop han en stund lifligt om-

kring p& jordhogen, tydligen sokande. Vid hvarje mote med
en /wsca-arbetare visade han stor forskrackelse och skyndade

undan. Inom kort hade han funnit en /wsca-larv och begaf

sig dermed genast hem. Efter omkring 1 minuts drojsmal

nere i boet kom han ater upp och begaf sig hastigt bortftt

/usca-lagret, hvilket han efter en stunds sokande i zick-zack

uppnadde. DS han iifven denna g&ng hemburit en/wsca-larv

och atervande for att hemta flere, &tf6ljdes han ett stycke

pa vagen af n&gra andra arbetare, hvilka emellertid gingo

betydligt Iftngsammare och fingo soka mycket langre innan

de funno mSlet. Sedan afven dessa ^terkommit hem be-

lastade med byte, okades antalet af .san^wmea-arbetare allt mer,

och ^/^ timme efter upptackten vimlade s§,val vagen mellan

de bada samhiillena som den jordhog, hvilken inslot fusca-

samhiillet, af saw^wenea-arbetare. DS. stridigheter forefoUo,

var fusca alltid den angripande. M&nga /M,9ca-arbetare sokte

med larver eller puppor mellan kakarne fly at den fran san-

guinea-hoet vanda sidan, men de eftersattes genast och fran-

rycktes sina bordor af sarj^Miwea-arbetarne, som, for att upp

fanga flyktingar, strax i borjan i gauska stort antal spridt sig

pS, denna sida, der de sokande strofvade omkring. Det var

ganska tydligt att sanguinea af erfarenhet visste det fusca

skuUe soka fly just fit detta hall, ty bredvid de ofriga sidorna

af jordhogen sagos inga rayror. Fran sanguinea-hoel utkommo
Atskilliga af samhallets egna ywsca-slafvar och tycktes mycket
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intresserade af hvad som forsiggick. De sSgos dock ej ga

att hemta nagot byte, men hjelpte stundom till att miss-

liandla nSgra fSngar af deras egen art, hvilka hemslapats af

sanguinea.

Aninarkas bor att aldrig nftgra utvecklade myro.r bort-

rofvas till slaftjenst utan blott for att anvandas till foda. De
skuUe aldrig kunna viinja sig vid de nya forhallandena ocb

skuUe aldrig aflagga sitt fiendtliga sinnelag. De myror S,ter,

som utklackas ur de rofvade pupporna, och livilkas hela upp-

fostran forsiggar i det frammande boet, lampa sig fuUkom-

ligt efter de omgifvande forhallandena. De forratta bygg-

nadsarbeten, mata och v^rda sina herrars larver, undanskaffa

dem i handelse af fara samt deltaga i samhallets forsvar d§,

det angripes, kortligen: de handla pa alldeles samma satt som
de skulle ha gjort i sitt eget bo. Deremot antaga de inga

af sina herrars vanor. De medfolja aldrig pft plundrlngs-

tagen, och i byggnadsfr&gor fasthalla de envist vid sina med-
fodda, for arten egendomliga asigter, hvarpa jag langre ned

fikall lemna ett sl&ende exempel. De arfda vanorna aro bar

alltfor inrotade for att kunna forandras af nya forh&llanden

som blott inverka pa enda generation ^).

Sasom forut ar namndt, antrafFar man stundom slaflosa

san^itmea-samhallen. Fr&gan hvarfor sanguinea i vissa, for

att ej saga de fiesta, fall uppfostrar slafvar, ehuru hon tycks

kunna hjelpa sig dem forutan, ligger dk nara tillhands. For

att besvara denna frSga mSste man soka utforska hvilken

roll slafvarne spela i det blandade samhallet, nSgot hvarom

forfattarne lemna motsagande uppgifter. Enligt Hubee ^)

skulle slafvarnes hufvudsakliga sysselsattning vara att upp-

soka bladloss samt att oppna och sluta boets ingSngar. Dae-

"VVIN sager sig ^) blott en enda g&ng ha sett nagra fa slafvar

Atfolja sanguinea for att besoka bladlossen. Eljes hade han

aldrig sett slafvarne gS, hvarken ut eller in i boet, en iakt-

tagelse som han dessutom bekraftar med Smiths auktoritet.

Han anser slafvarnes hufvudsakliga sysselsattning vara att

mata och vSrda larverna samt har iakttagit, att sanguinea vid

sina flyttningar bar sina slafvar.

') I?OHBL p^pekar (Etudes myrm. en 1884, sid. 8) att /jwca-slafvar i

Polyergus-sarahaXlen forhalla sig fiendtllgt mot sina egna fria systrar

i det samhalle, fr^n hvilket de bortrofvats.
^) Reeherches sur les moeurs des Fourmis indigenes, sid. 249.

') Arternas uppkomst, sid. 195.
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FoREL trov sig ha iakttagit^), att i de slaHosa sanc/uinea-

samhallena de smiirre arbetarne voro ovanligt talrikt repre-

senterade, ett f'aktum, hvartill han fogar reflexionen att det

lemnar foga forklaring, enar smiirre san^!^inea-arbetare traffas

i alia samhallen och afven i de slafhallande.

Jag har of'ta iakttagit slafvarnes forhallande sS.val i fria

som i fangna samhallen. I likhet med Forel har jag funnit,

att inora de slaflosa san^!«nea-samhallena de mindre arbetarne

traffas i betydligt storre antal iin inom de slafh&Uande. Detta

iir sa i ogonen fallande, att jag blott i ett enda fall funnit

nodigt att genom beriikning ofvertyga mig derom. Det

samhalle, i hvilket denna berakning verkstaldes, utmarkte sig

genom det stora antalet y-$ och var mycket litet. Jag med-

gifver derfor, att det ofvervagande antalet smS, arbetare i sam-

band med bristen pS, slafvar har ej kan tillmiitas ndgon storre

betydelse, ty, sSsom jag forut namnt, aro i alia sraarre sam-

hallen de sma arbetarnes antal relativt storre. Vid inf'^ngan-

det undkotnmo sannolikt hogst 20 individer; de aterstaende

voro 153.

Honornas antal var 9= 6 proc.

i^-$:nas » » 61=40 »

Arbetarnes « » 83= 54 »

Af de senare voro 68 (nara 82 proc.) sma arbetare; de

aterst&ende voro medelstora; inga stora arbetare funnos. I

ett annat af 500 individer bestSende slafhS,llande sanguinea-

samhalle, med nagot sk nar de vanliga proportionerna mellan

de olika individernas antal, fann jag

?i; 2= 0,4 proe.

stora ^ 57= 11,4 »

medelstora ^ 279= 55,8 »

sma i^ 100= 20 »

5-? 30= 6 »

ya.sca-slafvar 32= 6,4 »

A andra sidan har jag iakttagit, att i de samhallen, der

slafvarnes antal ar stort, de sma arbetarne deremot aro fa-

taligt representerade.

N&gra sifferuppgifter, som jag i detta hanseende for-

skaffat mig, torde fortjena att anforas.

') Les Fourmia de la Suisse, sid. 359.
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I ett af 1,300 individer best&ende sanguinea-s'dmhalle, som
iufangades 22:dra Juni, funnos:

stora arbetare 33= 3 proc.

medelstora arbetare 395= 30 »

sma arbetare 27= 2 »

/^Msca-slafyar 845=^65 »

1 ett annat samhiille, af hvilket ett antal af 327 individer

infftngats, stiilde sig forhallandena pS. foljande satt:

stora arbetare 137= 42 proc.

medelstora arbetare 77 =-24 »

smS arbetare 4= 1 »

Fusca-slaivar 109= 33 »

Med dessa fakta for ogonen ligger antagandet niira till

hands att slafvar anskaffas for att afhjelpa bristen pa sma

arbetare, med hvilkas Jligganden slafvarnes dfi. sannolikt

skulle ba en viss likhet. Ett visst stod for denna formodan

i den skenbart obetydliga omstandigheten att vid flyttningen

af ett saw^wmea-samhalle, sasom Darwin iakttagit, slafvarne

baras af sina herrar. Detta forfaringssatt bar jag inom slaf-

losa Formicfl-samhallen af flere arter sett tillampas pa sam-

ballenas egna smarre arbetare. Bararne aro harvid stora

arbetare. Det var derfor for mig af synnerligt intresse

att f& bevitna flyttningen af ett slafhallande sanguinea-

samhalle. Denna utgick fr^n det under en sten befintliga

garala boet till ett omkring 1 meter dcrifran i marken

griifdt h-hl. Den forsiggick i borjan utan n&gon storre lif-

lighet, men fortsattes lifligare sedan stenen undanlyftats och

forsta forskrackelsen hiirofver lagt sig. Bararne rusade om-

kring, grepo hastigt och bortburo sina kamrater till det

nya boet utan att nagon »uppg6relse» forut tycktes ega

rum. De fiesta bnrna myrorna voro smS, eller medelstora

san^TMznea-arbetare samt /iwca-slafvar. Bararne voro deremot

i de fiesta fall storre arbetare. I ett enda fall s&g jag

en slaf bara en af sina herrar, en medelstor sanguineix-aihe-

tare, men blott tviirs ofver fordjupningen efter stenen, fr3n

en ingang till en annan. Ingen af slafvarne iakttogs ga for

sig sjelf pS, flyttningsviigen, hvilket ej heller var fallet med
de sma arbetarne. Afven larver och puppor buros. Liknande

iakttagelser gjorde jag sedermera vid fiyttningen af annu ett

slafhallande sanguinea-samhaWe.
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Vid flyttningen af ett slaflost sanffuiiiea-samhaWe s&gjag

en mangd nyklackta, iinnu hvitgula storre och mindre arbe-

tare bilras; de aldre arbetare, som buros, voro deretnot nastan

samtliga sma.

I de talrika slafhallande scmc/uinea-samhaWen, ptx hvilka

jag liinge ocli noggrant aktgifvit i det fria, bar jag blott

ytterst sallan sett slafvar visa sig utanfor ingSngarne, afven

i de fall dA, slafvar befunnos forekomma i betydligt antal i

boets inre. I de i'k fall, da de under vanliga forballanden

kommo ut, var det blott for att strax dter forsvinna genom
nagon annan ingang. Jag bar aldrig sett dem aflagsna sig

frSn boet. Deras aligganden ni&ste s&lunda vara inomhus

forefallande goromAl. Hubeh uppgifver visserligen att deras

fornamsta Sliggande ar att syssla med bladlossen; men det

torde forhalla sig annorlunda under nordligare breddgrader.

S&som ofvan omniimnts, bar Darwin aldrig sett slafvarne visa

sig utanfor boets ing&ngar. Blott i ett enda fall sag ban

nagra af dem Atfolja sina herrar vid bladlusbesoken. Jag
bar aldrig sett hvarken sanguinea eller dess slafvar syssla

med bladloss och kan derfor ej utlata mig i denna fraga.

Det forsok, jag gjort for att fa tillfalle att i denna sak bilda

mig nagot omdorae, gaf intet upplysande resultat. P& ett

stand af Chenopodium alburn^ fann jag talrika smft svarta blad-

loss, bvilka besoktes och »mj6lkades» af ywsca-arbetare frfin

ett narbflaget bo. Detta st&nd uppgriifdes och planterades i

en med jord fyld glasburk, hvilken medels en pappersbrygga

sattes i forbindelse med en annan glasburk, som beboddes

af ett slafhallande san^Mmea-samhalle. Snart nog upptiicktes

det nya omradet af sanc/uinea-avhotuvne, som talrikt vandrade

dit ofver och iifven gingo uppfor Chenopodium-standet. Har-

ifrSn fordrefvo de inom kort de iinnu qvarsittande af blad-

lossens rattmatige egare, men togo deremot alls ingen notis

om bladlossen sjelfva. Afven /wsca-slafvar tycktes af S,ter-

vandande sanffuinea-arhetare f&tt underrattelse om boets ut-

vidgade griinser, ty, fastan de ej pliigade visa sig uppe, kommo
nu nagra upp och vandrade efter nfigon stunds sokande ofver

pappersbryggan till den med jord fylda burken, der de ge-

nast med mycken ifver borjade griifva, ett noje som de forut

lange nodgats umbiira, enar deras bostad utgjordes af en med
nastan uteslutande stackmaterial fyld burk. Afven slafvarne

bestego emellertid Chenopodium-stkndet, der de snart triififade
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pa bladlossen, vld hvilka de likviil, lika litet som sanguinea-

arbetarne, tycktes fasta nSgot afseende. Detta samhalle hade

infangats pa en torr och steril backe, der inga bladloss

funnos att tillg&, hvadan afven, s&som det tycktes, anvand-

ningen af sS,dana toide ha legat utom dessa myrors erfaren-

het. I den tanke att myrorna ef'ter nagra dagar, sedan de

vant sig vid de nya forh&Uandena, skulle visa sig uppskatta

bladlossen, lat jag dessa tillsvidare st& qvar. De ignorerades

dock f'ortfarande, oaktadt de, s&som forut namndes, tillhorde

en af fusca kultiverad art.

Vid upplyftandet af stenar, som betiickt sanguinea-hon,

bar jag ofta funnit att under den sten, som bildat taket ofver

boets hufvudparti, sam^wmea-arbetare funnits i ofvervagande

antal, dk deremot under en stvax bredvid belagen sten, /wsca-

slafvarne varit ojemforligt ofvervagande, blandade med blott

nagra enstaka «aw^?M'/)ea-arbetare. Det foil mig vid alia dessa

tillfallen i ogonen, att de under den senare stenen befintliga

gangarne sJgo nygriifda ut, hvarfor jag misstankte att slaf-

varne bar sysslade med mineringsarbeten for boets utvidgning.

Detta skulle da mojligen kunna vara ett af slafvarnes huf-

vudaligganden, Ett betydelsefullt faktum ar harvidlag, att

till slaftjenst anvlindas uteslutande arter som iiro kiinda s&-

som skiekliga grafvare. Sanguinea vexlar ofta bostad, och

vid anordningen af de nya boen ar det naturligtvis for henne

en fordel att kunna forfoga ofver raska och energiska graf-

vare. En omstandighet, som ytterligare bestyrker denna for-

modan, iakttog jag i ett slafh&Uande e.2;secta-samhalle. Af
denna i regeln ej slafhallande art antraffade jag 16 Juni

p& Oland ett litet samhalle, som uppfort en obetydlig

stack ofvanpa en temligen stor tufva. Vid undanrodjandet

af stackmaterialet fann jag &tskilliga puppor samt till min

forvaning afven en /wsca-arbetare, som hjelpte stackens herrar

att undanskaffa pupporna. Detta fynd foranledde mig att

soka vidare. Gangarne under stacken strackte sig djupt ned

i tufvan, och ju djupare jag griifde, desto flera puppor och

larver samt afven yi^sca-arbetare antraffades. S&viil exsecta

som fusca hade mycken bradska med att bringa larver och

puppor i sakerhet; fusca var dock den som verksammast del-

tog i detta arbete. Di jag efter tvanne dagar ater besokte

samma plats, befunnos restaurationsarbetena a den rampone-

rade stacken vara i full gang. Exsecta var sysselsatt med
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att hopslapa stackmaterial, ett arbete hvari jag ej sag nagon

af slafVarne deltaga. Dessa voro deremot sysselsatta med
grafning och s^gos tid efter annan koinma ut ur de p&bor-

jade gSngarnes mynningar med border af muUkorn. Hela

samhallet infa,ngades och iusparrades i en glasburk, hvarvid

larver, puppor, agg saint jord och stackmaterial frSn deras

forra bostad inlades. Slafvarne voro de forsta som hemtade

sig frSn forskrackelsen of'ver en sk oerhord tilldragelse, ity

att de snart grepo sig an med att grafva gSngar och hop-

samla de kringspridda larverna och pupporna. Sedermera

borjade exsecta slapa pa stackmaterial, ehuru nagon stack-

byggnad aldrig kom till stand.

I ett fSnget saw^MZHea-samhalle, der slafvarne represen-

terades i ett antal af 33 proc, anstalde jag &tskilliga berak-

ningar for att utrona arbetsfordelningen mellan herrar och

slafvar. Detta samhalle utgjordes af 327 individer, hvaraf

137 stora arbetare, 77 medelstora samt 4 sma arbetare. Slaf-

varnes antal var 109.

Samhallet observerades under det arbetarne voro syssel-

satta med grafningsarbeten, hvarvid de arbetandes antal af

de bada arterna antecknades. " Eesultaten af de vid olika

tillfallen utforda berakningarne stalde sig pa foljande satt;

1. Samhallet iakttogs i 10 minuter, hvarunder ur de tviinne

gangar, pS. hvilka uppniarksamheten riktades, 80 /wsca-slaf-

var samt 27 saM<i'Mm«a-arbetare uppkommo med border af

mullkorn. En marklig olikhet i beteendet var, bar liksom i

de foljande fallen, att slafvarne nedlade sina bordor strax

utanfor halans mynning, pa blott en eller annan centimeters

afstand, under det saw^Mmea-arbetarne med ytterst fa undan-

tag buro sina bordor langt fran ing§,ngarne, hvarvid de upp-

staplade en jordhog vid glasburkens motsatta vagg. En slaf

marktes med en i cinnober doppad pensel och fortsatte, utan

att lS,ta stora sig, arbetet. Under de 10 minuter som ban

iakttogs, uppkom han 36 ganger med bordor, under det en

p& samma satt markt san^iezwea-arbetare samtidigt blott uppkom
17 g&nger, sSledes ej ens halften sa ofta som/wsca-arbetaren.

2. Samhallet iakttogs i 15 minuter, hvarunder slafvar

30 gdnger sSgos uppbara mullkorn, under det samtidigt san-

^wmea-arbetare blott 18 g&nger sfigos bara dylika bordor.

3. Under det reparationsarbeten pa de delvis igenrasade

gSngarne p^gingo, iakttogs samhallet i 15 minuter, hvarunder
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slafvar 55 ganger sdgos uppbara border, under det samtidigt

san^wineo-arbetare blott 3 ganger sfi,gos bara nagonting, De
fiesta san^m'nea-arbetare gingo deremot, sasom vanligt, sysslo-

losa omkring och voro ofta de arbetande till hinder, i det

de sparrade h&lornas ingSngar och lekfullt hoggo med sina

halfoppnade mandibler i luf'ten mot slafvarne, dS dessa ville

tranga sig ut och in.

Har, liksom jag iakttagit i manga fall, hade de i de

tvanne narliggande ingangarne arbetande ingen forsyn for

att nedslappa sina border i hvarandras ing§,ngar, hvarigenom

de s&lunda delvis neutraliserade hvarandras arbete. Antag-

ligen skedde val delta alldeles oafsigtligt, i det de ur den

ena ingangen med bordor utkommande myrorna ansago sig

bora utfylla denna h&la, som de funno pa ett par centimeters

afstand, utan att reflektera ofver dess egenskap af annan in-

g&ng till boet.

4. Under en resa hade jorden i glasburken blifvit sa

omskakad, att gangarne rasat igen. Initiativet till repara-

tionsarbetena togs af fusca. Under 10 minuter uppburos ur

hufvudingangen bordor af/wsca- slafvar 47 gSnger, af sanguinea-

arbetare blott 4 ganger. Under de foljande 10 minuterna

uppkommo mullbarande slafvar 68 ganger, sanffuinea-arhctaiTe

blott 3 ganger.

5. Vid ett annat tillfiille observerades en sanguinea-ar-

betare och en slaf, hvilka b&da eneamma voro sysselsatta med
att reparera en igenrasad g&ng. Sanguinea-aThetaTeu bortbar

sina bordor liingre och stannade ofta for att putsa sig, hvar-

for ban utrattade betydligt mindre an slafven. H&lans myn-
ning var sft trSng, att endast en i sender der kunde intriinga,

och d& den ene ftterviinde for att hemta en nv borda men
redan fann ingangen spiirrad af den andres bakkropp, gaf

ban regelbuTidet sin otalighet tillkanna genom att med an-

tenner och hufvud gifva den solande kamraten en pftskyn-

dande kuff. En g&ng grep till och med sa?j^Mi««a-arbetaren

i sin otalighet med kakarne tag i yitscci-arbetarens abdomen,

drog ut honom och gick sjelf in i gSngen, under det slafven

ni&ste vanta derutanfor, till dess bans herre behagade ater

komma upp med sin borda. Under 7 minuter bar fusca 21

bordor, hvaremot sanguinea under samma tid blott bar 11 och

derefter upphorde att arbeta.
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6. Sedan vid ett tillfiille samhallet under 8 dagars

tid bekommit blott vatten men ingen honung, inhaldes

nSgra droppar sadan ofvanpa jordytan i glasburken. Den
miirktes genast af en sanc/uinea-aihetare oeh en ^Msca-slaf.

Sedan den senare atit sig matt, begaf ban sig genast ner i

gSngarne och &terkom (bada hade blifvit markta med cinno-

ber) after 3 minuters forlopp, tiitt Stfoljd af tvanne andra

slafvar. Den miirkta gick direkt till honungen, hvilken de

bada andra forst after Ya ^li^uts sokande funno. Sadan

dessa atit sig matta, gingo afven de ned, och sa smS,ningom

uppkommo alltiler saval slafvar som saw^wmea-arbetare till

honungen. Sa snart nagon funnit denna, miirktes han,

utan att deraf lS,ta oroa sig, medels cinnoberpenseln. P&

detta siitt kunde jag konstatera, att under de tvanne timmar,

som samhallet denna gang oafbrutet observerades, uppkommo
till honungen 40 slafvar ett sammanlagdt antal ganger af 77.

Under samma tidbesoktes honungen af 10 storre och 10 mindre

sanguinea-nTbetaTe tillsammans 37 ganger.

Af ofvan anforda siffror framg3,r salunda, att, oaktadt

slafvarne utgjorde blott 33 procent af samtliga arbetarne,

dock ett mot A-an^rMmea-arbetarnes flerdubbelt antal slafvar

sags syssla med grafningsarbetan. Vid jemforelse mellan en

ensam sanffuinea-aThetare och en ensam slaf, hvilka bS,da

samtidigt sysslade med samma arbete, visada sig derjemte, att

slafven icka blott arbetade fortare utan derjemte med mera

uth&Uighet. I de tvanne fall, dS, jag anstiilt en dylik jem-

forelse, forrattade slafven pa en viss tid i det narmaste dub-

belt sa stort arbete som sanguinea-arhetSLTen. Afven vid det

namnda forsoket med honungen lade slafvarne i dagen be-

tydligt mera energi an san^wiwea-arbetarne, hvaraf det fore-

faller sannolikt, att de afven med mera ifver an sanguinea-

arbetarne skulle egna sig at larvernas uppfodande. Af latt

begripliga skal har jag ej kunnat anstalla n&gra beriikningar

ofver arbetsfordelningen i detta fall. Att /wisca-slafvarne

mata sina herrars larver s^val som afven stundom dem sjelfva,

iir dock liitt att konstatera. De bitrada afven med minst lika

rayckan ifver vid larvernas och puppornas raddning samt

ilfven vid samhallets forsvar, om det hftrdt ansiittes.

Det vill af det ofvan anforda synas som om sanguinea

skulle visa en tendens att sa smaningom, i likhet med Poly-

ergus, ofverlata de husliga bestyren at slafvarne och sjelf



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:0 18. 223

forniimligast sysselsatta sig med blott pkmdringstag mot slaf-

artepBa.

Betriiftande uppkomsten af nya sanffuinea-sekmhallen sa

forefaller det mig ytterst sannolikt, att de begynna sasom

enkla samhallen, i det en befruktad bona sjelf nppfoder sin

forsta afkomma. I n&gra mycket fataliga sanffuinea-aamhaWeia,

som jag antrafFat, funnos inga slafvar, hvarfor jag antager,

att dessa samballen blifvit nyligen grundlagda pS, det ofvan

antydda sattet.

I det ofvannamnda fSngna sanguinea-sa.mh'a,\\et sagos slaf-

varne afven bitrada att fasthftUa de vingade honorna, dk dessa

ville flyga bort.

I samma samhalle iakttogs kokongeinas oppnande, en

process som tog mycket bade af tid och krafter i ansprak.

Bade storre och mindre san^wmea-arbetare samt /wsca-slafvar

bitriidde hiirvid. De myror, som salunda bereddes for sitt

uttriide i verlden, sletos af sina hjelpsamma kamrater i all

viilmening at alia hall, sedan forst kokongen genom ett tvar-

snitt strax framom midten af ryggsidan blifvit oppnad och

puppan framdragen derur. Nagra arbetare sagos syssla med
att draga puppskinnet af benen, under det andra slickade de

redan blottade kroppsdelarne eller, for att underlatta skinnets

afdragning, fattade tag i hufvudet eller ryggsidan af thorax

och drogo af alia krafter i motsatt riktning mot de med be-

nen sysslande. De unga myror, som undergingo denna be-

frielseprocess, bidrogo afven sjelfva genom bojniugar och

vridningar af kroppen samt genom sprattlingar med sina re-

dan befriade ben. En sftg jag redan pa vanligt eatt putsa

sina antenner med frambenen, medan annu puppskinnet drogs

af bakbenen sftsora byxor. Dft. stundom nagra af de unga,

annu gulhvita myrorna ville afliigna sig ur g^ngarne, fast-

hollos de vid benen af slafvarne eller af san^Minea-arbetarne.

Mc Cook anfor en iakttagelse af en Mrs Treat, enligt

hvilken sanguinea icke blott skuUe griifva grafvar 4t sina

doda utan afven herrarne begrafvas i ordentliga rader sida

vid sida pa Ungt afst&nd fran boet, under det slafvarnes lik

skuUe kastas i en gemensam grop pa mindre afst^nd der-

ifran.

Utan att vilja bestrida denna iakttagelses riktighet vill

jag blott namna, att jag aldrig iakttagit nftgonting dylikt och

fruktar att under v&ra nordliga breddgrader sanguinea annu
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ej ernatt en sa hog grad af civilisation. I mina fangna san-

^Mmea-samhallen ha de doda utan att nedgrafVas blifvit lagda

utan nagon ordning eller i en hog pa jordytan, och jemlik-

hetsprincipen tycks hiir ha gjort storre framsteg an i Amerika,

ity att det ej anses stridande mot etiketten att herrarnes och

slafvarnes lik ligga blandade om hvarandra. Hos alia myr-

nrter skonjer man en strafVan att bortbara sina doda pa

liingre eller kortare afst&nd frS.n boet, sannolikt af sanitets-

hansyn. Insparrade myrsamhiillen pliiga lagga liken i en

hog sa I3,ngt ifran hufviidingangen som mojligt, ett forhallande

som ar niistan alldeles konstant. Platsen for denna hog iir

dock ej att betrakta sasom begrafningsplats, ty myrorna lagga

der allt mojligt affall fr&n sina rnaltider liksom de afven der

placera tomma kokonger, hvadan det hela niirmast torde

kunna betecknas s&som en afskradeshog. Om tillfalle erbju-

der sig, kasta de liken utanfor sitt fangelse. Ofta ser man
liken kringbaras i timtal, under det myrorna soka en opp-

ning att afliigsna dem igenom. Alen afven i det fria har

jag iakttagit sangidnea bortbara liken af saval sina likar som
slafvar och lagga dem pft liingre eller kortare afstand fr4n

boet utan att besviira sig mod nagra ofverflodiga ceremonier.

Stundom, ehuru sallan, liir sanguinea samtidigt halla bade

fusca- och rujiharhis-s\&,i-<i a.-r, hvarvid samhallet salunda iir bil-

dadt af individer tillhorande trenne arter, hvilka, eljes dods-

liender, hiir lefva i godt forstand raed hvarandra.

II. Hufvudarten har talrika egna »arbetare», hvilka dock

till foljd af sin egendomliga mandibelbildning aro ur

stand att forriitta nagra byggnadsarbeten. De kunna

hvarken uppfoda sina larver eller sjelfva utan slafvarnes

bitrade upptaga foda. De bortrofva derfor puppor af

F. fusca och rujibarhis for att lata de ur dem utkliickta

slafvarne forriitta alia arbeten, anskaffa foda samt mata

saviil sina herrar som deras larver.

Till denna grupp hor den sydeuropeiska Polyergus rufe-

scens, hvilken en gang af Boheman antraffats pa Oland och

under sistforflutna sommar af professor Aueivillius pa Skarpon

i Stockholms skiirgard.

Jag har blott en kortare tid haft tillfiille att iakttaga ett

pS. sistniimnda stalle infftngadt samhalle af denna for ofrigt nog-

grant studerade art och anfor derfor i korthet efter Huber och

FoRELhufvuddragen af dess egendomliga samhiillsforhallanden.
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Polyergus ar bland myrorna aristokraten par excellence.

Hans arbetslosa lefnadssatt i forening med hans krigiska

vanor liar ombildat hans kiikar fran den for arbetare karak-

taristiska breda, tandade formen till en skapnad, som gor

dem till fruktansvarda mordvapen p3, de hiirnadstag mot slaf-

arterna, som utgora dessa myrors enda sysselsattning. Pa

hvad siitt Polyergus forstftr att i striden draga fordel af sina

spetsiga mandibler bar jag redan forut omnamnt. Slafarterna

kanna sa viil den fruktansvarda verkan af dessa vapen, att

blotta hotelsen att anvanda dem vanligen formar en an-

gripare att sliippa sitt tag. Polyergus tSgar i sluten trupp lit

pS, sina rofvartag. Han foretager icke sasom sanguinea en

l&ngvarig beliigring af det till plundring utsedda samhallet.

Hans taktik ar ofVerrumplingen. Utan tvekan stortar ban

sig ned i det fiendtliga samhallets gangar och rycker till

sig dess puppor. I oordnad skara atervanda plundrarno sedan

till sitt eget bo med det erh&llna bytet, hvilket nedliigges

framfor boets ingangar, hvarefter slafvarne nedbilra det i

beets inre. Plundrarne atervanda i Here repriser for att

hemta de aterstaende pupporna men mota nu vanligen haf-

tigare mostand fran de p^ deras mottagande beredda fien-

derna. Polyergus ar for sin existens fullkomligt beroendo

af sina slafvar. Om sin egen afkomma bekymrar ban sig

icke det ringaste utan ofverlemnar larvernas och puppornas

vard St slafvarne. Sjelf forstar ban icke att ata utan maste

matas af slafvarne, hvarfor ban, ofverlemnad &t sig sjelf, dor

af hunger midt uti ofverflod pa mat, sasom Huber och FoREL

ha adagalagt.

Boet, som griifves i marken, ar slafvarnes verk. Dessa

bestiimma niir boningsplatsen skall foriindras och biira sina

herrar under flyttningen till det nya boet, i raotsats till for-

hallandet hos sanguinea, som vid liknande tillfallen tvartom

bar sina slafvar.

De arter, som af Polyergus anvixndas till slaftjenst, iiro

desamma som hos sanguinea, nemligen fusca och rujibarbis.

i'^MSca-slafvar forekommo i det af mig pa Skarpo infangade

samhallet. Talrika Polyergus-hsiusiX fann jag der iifven men
deremot inga honor samt till min forv<\ning hvarkea larver

eller puppor, ehuru jag grilfde djupt i flere bon. Sannolikt

voro de senare redan vid denna arstid (borjan af Oktobcr)

uedburna i sitt vinterliige.

15
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De iakttagelser, som jag hittills anstallt i mitt fSngna

Poli/ergus-samha\le, aro fa och forete inga nya resultat. Nagra

dagar efter inspiirrningen hade _/Msca-slafvarne graft gSngar,

inuti hvilka Polyergus nastan stiindigt vistades. Af en till-

fallighet blef glasburken omskakad sk att g^ngarnes mynnin-

gar rasade igen och tiipptes, hvarvid nagra Poiyerc/MS-arbetare

blefvo utestangda. Manga af dessa sokte tranga in i de

igenrasade g&ngarne genom att med frarabenen griifva bort

den losa muUen. De anvande hiirvid aldrig sina mandibler

till att bortslita jordpartiklai- men begagnade deremot hufvudet

sSsom en kil, medals hvilken de lyckades tranga sig igenom.

Detta antyder att Po^j/er^us-arbetarne ej aro sa hjelplosa

varelser som det vanligen ansetts, ty de forsta tydligen i

viss man att »arbeta», visserligen blott for att hjelpa sig ur

en ogonblicklig forlagenhet, hvarefter de aterga till sin forra

liitja, men dock tillriickligt for att &dagalagga det formagan

ej fattas dem. Forel gor afven (Les Fourmis de la Suisse,

sid. 307) en antydan, som tyckes fisyfta nagot dylikt.

15:de Oktober isolerade jag 10 stycken Polyergus-arhe-

tare i ett glas, som till ^/^ var fyldt med jord. De borjade

efter ett par minuter att ifrigt griifva, men syntes ej besitta

n&gon uth&llighet, enar de snart upphorde for att borja pa

ett annat stalle. De begagnade vid grafningen hufvudsak-

ligen frambenen, men anvande iifven hufvudet pa det satt

att de med sina slutna mandibler borrade i den losa jorden

och derefter medels mandiblerna och hufvudets undre sida

liksom rakade at sig de lossnade jordpartiklarne, som sedan

bortslungades med frambenen.

Dessa isolerade arbetare forsagos med vatten och honung.

Af det forra drucko de ganska begarligt men smakade der-

emot aldrig pa den senare. 22:dra Oktober aterstodo af de

10 blott 3. De ofriga 7 hade dott af svalt midt i ofverflodet

af foda. En ywsca-slaf insliipptes nu, och med bans bitrade

forblefvo de Sterstaende Polyergus-arhetai-ae vid lif. I detta

fall blef salunda resultatet detsamma som det af Huber och

Forel eraadda.

En Polyerc/us-arhetaTe isolerades anyo l:sta November
och forsags med vatten i en liten skal samt med honung.

Vatten drack ban ganska ofta men visade ingen benagenhet

for honungen. Till min forv&ning var ban annu den 17:de

November vid full vigor. Jag tror den sannolika forklarin-



BIllANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:0 18. 227

gen vara den, att han medels dricksvattnet upptagit de sma
mikroskopiska organismer, som i massa bef'unnos ha utveck-

lats i det i skalen stillastaende vattnet. Vid det forra for-

soket hade vatten dagligen placeiats i form af droppar pa

glasets viiggar, hvarfor detta vatten ej kunde hinna bli af

nfigon »narande» beskaffenhet. 17:de November togjagbort

vattensk&lcn men lemnade fortfarande honungen qvar, hvar-

jemte jag dagligen faste nagra vattendroppar p& glasets viigg.

Detta tycktes dock ej tillrackligt att uppehalla hans lif, ty

22:dra November hade han dott.

l:sta December isolerades &nyo 7 Polyergus-a.T:hetare och

forsagos dagligen med ny honung och friskt vatten i form

af inhalda droppar. Redan 3 dagar derefter var en dod, och

tvanne andra visade ^blott svaga lifstecken. Alia hade be-

giirligt druckit vatten men tycktes bli forskrackta d& de rk-

kade vidrora honungen. Pk 4:de dagen hade annu en dott,

och for att riidda de ofriga inslappte jag en slaf fran deras

eget samhalle, livarefter annu (8:de Dec.) intet nytt dodsfall

intriiiFat.

I mitt fangna Polyergus-a&mhntie bar jag flere g&nger

sett Polyerffus-&i:heta.Yne af slafvarne hindras att g& upp, p§,

det satt att de af de senare neddrogos vid benen, dk de

ville aflagsna sig ur gangarne.

Betriiffande uppkomsten af nya Polyergus-samhkWen med-

delar Foeel*) nagra iakttagelser, som synas antyda, att en

frivillig anslutning af slafartens arbetare till en isolerad och

befruktad Polyergus-hona. ej vore otankbar. Sjelf lyckades

han framkalla en s&dan anslutning mellan en Polyergus-hona.

och /wsca-arbetare i ett fall samt mellan en dylik hona och

T-M^i^a/'&w-arbetare i ett annat.

A andra sidan har han iakttagit Polyergus-honor, som i

fangenskapen forstodo att saval dricka vatten som ata, hvar-

for s&lunda Polyergus-houovna. tyckas vara mindre hjelplosa

iin arbetarne af samma art. Det forefaller mig derfor ej

otankbart, att iifven nya PoZj/er^ws-samhallen skuUe kunna

grundlaggas af isolerade och befruktade honor, utan tillhjelp

af nagra slafvar. De af Foeel i f&ngenskap hS,llna honorna

visade visserligen ingen benagenhet att grafva nagra h&lor,

och det ar mojligt, att de liksom arbetarne sakna den energi,

') Zes .Fflurmis de la Suisse, sid. 256.
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som erfordras for ett planmassigt grafningsarbete; men det

ar heller ej otankbart, att Pol7/erffus-honorn& skulle kuima

uppfoda sin forsta afkomma i tillfalligt antraffade gomslen,

der de efter svarmningen sokt skydd.

[Jag anser mig bora i forbigaende omnamna hvad man
bar sig bekant cm det sydeuropeiska sliigtet Strongylognathus,

enar det i sina samballsforhallanden i viss mSn bildar en

ofvergang mellan Polyergus och det iifven hos oss fcirekom-

mande slagtet Anergates.

Slagtet Strongylognathus ar representeradt af tvanne ar-

ter, S. Huheri och (S. testacetts, hvijka afvika nagot fran hvar-

andra i sina lefnadsforh&llanden. Badas arbetare utmarka

sig genom en mandibelbildning liknande den hos Polyergus,

hvarigenom de iiro urst&ndsatta att forratta nAgra arbeten.

Pramfor Polyergus ha de dock den fordelen att de kunna

ata utan bitriide af slafvarne, men de l&ta det oaktadt van-

ligtvis mata sig af dessa senare. Till slafvar anvanda de

arbetarne af Tetramorium caespitum, hvaraf man alltid traffar

puppor i deras bo.

S. Huheri ax en art som i sina lefnadsforh&llandeu myc-

ket liknar Polyergus. Liksom denne senare har ban talrika

egna arbetare, hvilka foretaga liknande rofvartag till slaf-

artens bon for att bortrofva puppor. De anvanda dervid samma
taktik och genomborra pa samma siitt som Polyergus sin fien-

des hjerna med sina spetsiga kakar.

S. testaceus ar nagot mindre och af svagare kroppsbygg-

nad an forutniimnda art. Saval arbetare som puppor af slaf-

arten, Tetramorium, trafFas i dess bon, men man har aldrig

iakttagit S. testaceus foretaga nSgra rofvaretag for att rekry-

tera sin slaftrupp. Denna art har sa f&taliga egna arbetare,

att det ar svart att upptacka dem i hopen af slafvarne. S&-

val denna omstiindighet som artens svaga kroppsbyggnad

gor det alldeles obegripligt pa hvad siitt ban forskaffar sig

slafvar, dfi, han nappligen kan ga tillviiga med oppet vald

mot en sa stark och stridbar myra som Tetramoriurn\.

III. Hufvudarten saknar egna arbetare och anvander i stallet

i sin tjenst arbetare af Tetramorium caespitum, af hvil-

ken senare dock hvarken larver eller puppor traiFas i

boet.

Den ende representanten for denna grupp ar Anergates

atratulus. Af denna i saviil morfologiskt som biologiskt han-
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seende sardeles intressanta art, om livilken dock blott spar-

samma underriittelser annu foreligga, antriiffade jag p§, Oland

fem samhallen. Innan jag meddelar de iakttagelser, jag der-

vid hade tillfalle att gora, vill jag i korthet sammanfatta de

meddelanden, som om denna siillsynta art leinnats af T. Ha-

GENS och FoEEL, de enda biologer, som hittills haft tillfalle

att studera densamma.

Anergates atratulus upptacktes 1852 vid Weilburg i Nassau

af Prof. ScHENK, som antog, att de i boet antraffade arbe-

tarne tillhorde samma art. Mayr adagalade sedermera, att

arbetarne tillhorde Tetramorium caespitum, och ansag den af

ScHENK beskrifna, egendomligt bildade och vinglose hanen

sasom en annu outvecklad individ (puppa?).

Anergates aterfanns sedermera 1865 vid Cleve af v. Ha-

GENS, som i tvi ar noggrant iakttog ett samhiiUe''). Han
fann ej heller nagra arbetare tillhorande denna art utan en-

dast Tetrainorium-a.x\iQt&rQ, men aldrig nagra Tetramorium-

puppor. Betraffande hanen idagaladc han, att den af Schenk

beskrifna hanformen iir den verklige, utvecklade hanen, ehuru

han fann honom vara ytterst styfmoderligt utrustad, vinglos

och nixstan ur stand att ga. Kdpulationen iakttog han inuti

boet. I Juli antriiffade han befruktade honor med ofantligt

uppsvald abdomen, hvilka till foljd deraf voro ur st&nd att

sjelfva ga och m&ste transporteras af slafvarne. De vingade

honorna sag han 12:te Augusti flyga bort fr&n boet. Han
formodar, att Anergates-honorna. praktisera sig in i ett van-

ligt Tetramorium-samhville och der upptagas af arbetarne,

samt omnamner, att Prof. Schenk antriiffat en ensam, befruk-

tad bona, omgifven af talrika Tetramoriu7n-a.rheta,Te.

FOKEL, som i Schweiz antraflfat trenne samhallen af denna

art ^), af hvilka han observerat ett i fangenskap, bekriiftar

de fiesta iakttagelser som blifvit gjorda af v. Hagens. Lik-

som denne kunde han ej heller upptacka n^gra Tetramorium-

puppor bland det stora antal han- och hon-puppor af Aner-

gates, som antraffades. Betraffande larverna sager han sig ej

kunna afgora, huruvida de tillhorde Anergates eller Tetra-

morium. Han fann ej hanarne fullt sS, daligt utrustade som
Schenk och v. Hagens p&st&tt, enar de mycket val kunde

') Ueier Ameisen mit gemiscJiten Colonien (Berl. Bnt. Zeitschr. 1867,
sld. 106).

^) Les Fourmis de la Suisse, sid 342.
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ga, om ocksa langsamt; isynnerhet var deras styfva och ned-

atkrokta abdomen dem hinderlig. Han liknar deras rorelser

vid bladlossens. I det fangna samhiillet sflg han Tetrainorium-

arbetarne grafva talrika gangar och visa mycken uppmark-

samhet mot den befruktade honan, hvilken de inburo i den

beqvamaste och rymligaste halan. Som saval hanar som ho-

nor af Anergates voro ur st&nd att sjelfva iita, mSste de ma-

tas af Tetram.orium-axh<ita.\nQ. Liksom t. Hagens iakttog

han en gang kopulationen i boet samt sag att honorna of'ta

mycket snart forlorade sina vingar.

De iakttagelser, som jag sjelf varit i tillf'alle att gora,

tjena till storre delen blott till att bekrafta T. Hagens' och

FoEELS uppgifter.

10:de Juli autrafFade jag i narheten af St. Eor pa Olands

vestra kust ett samhalle af Anergates atratulus. Samhiillet

utgjordes af talrika hanar och honor af Anergates samt Te-

iramormwj-arbetare. Atskilliga puppor samt nagra larver

funnos, hvilka alia tillhorde Anergates. Lika litet som v. Ha-

gens och FoEBL kunde jag trots allt sokande upptiicka nagon

larv eller puppa af Tetramorium. Manga 2\nergates-iv\(iWidex

voro stadda i parning inuti boet, och i ofverensstammelse

med T. Hagens' uppgifter tycktes de dervid vara ovanligt

fast forenade; foreningen upphorde icke ens sedan de blifvit

inlagda i sprit, ett forhftllande, som man antagligen kan till-

skrifva iianens starkt utvecklade genitalbevapning. Honorna

voro mycket talrikare iin hauarne och alia voro bevingade.

De besynnerligc hanarne tycktes vara foremal for storre om-

sorg frftn I'etramorium-a.rhetixr'aes sida iin honorna. Vid boets

oppnande buros de jerate larver och puppor ned i g&ngarne,

hvarvid biiraren fattade sin borda p& de mest olika siitt.

Ofta buros hanarne vid sina stora och framatriktade kopula-

tionsorgan. Honorna buros deremot siillan. Storre delen af

samhiillet infftngades och inspiirrades i en glasburk, pa hvars

botten ett lager af fuktio; jord blifvit lagdt. Tetramorium-

arbetarne borjade genast griifva gangar samt biira larver och

puppor till skyddade stiillen. Parningen fortsattas flere da-

gar, och jag sag en gang en hane, som — mirabile dictu

— parade sig med en honpuppa. Puppan var brun och

niistan fuUgangen. Hanen afstod ej fran sitt egendomliga till-

tag, oaktadt den ifragavarande puppan under tiden flere

ganger kringbars af Teiramoriu'm-&r\>e,to,x(i. Honorna flogo
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stundom hit och dit iniiti glasburken, men efter fa dagars

forlopp hade de fiesta aflagt sina vingar och kropo derefter

omkring mycket lifligare och mera obehindradt iin forut.

Jag sag blott en enda gang nagra honor slickas och putsas

af arbetarne, hvilka eljes alltid visade sig fullkomligt likgil-

tiga mot dem. Hanarne voro deremot standigt foremal for

de mest entragna omsorger fran arbetarnes sida. Hvarenda

motande stannade vanligtvis for att ifrigt sHcka dem *). Un-
der det denna putsningsprocess pagick, lago hanarne ofta

kullslagna, p^ ryggen, med utstrackta ben och till utseendet

doda. Samma beteende iakttog jag hos nagra honor, som,

under det de gingo i viigen vid arbetet i g&ngarne, erhallit

omilda knuffar af nagra forbigfiende arbetare. Hanarne gre-

pos ofta, da de kommit upp, och nedburos i gangarne, hvar-

vid de dock ofta gjorde energiskt motsta,nd och hakade sig

med benen sa fast vid omgifvande foremal, att arbetarnes

anstrangningar voro forgafves. Ofverlemnade at sig sjelfva,

gingo de langsamt omkring med en staplande, om blad-

lossen erinrande gang. Fornamsta hindret for deras fort-

komst tycktes vara, sasom redan Foeel anmarkt, deras styfva

nedatkrokta abdomen men isynnerhet de framatriktade kopu-

lationsorganen, som hakade fast vid alia ojemnheter. Saval

hanar som honor kropo ofta ofver det smalta socker, som
blifvit insatt, utan att ata deraf. Tetramorium.-aTheta.Tne lato

sig deremot val smaka och sagos iifven mata larverua, men
jag sag ingen fullbildad Anergates matas under hela den

mftnad, jag hade tillfalle att iakttaga detta samhalle.

Under mina tatt upprepade resor decimerades detta sam-

halle alltmer. For hvarje gang befunnos talrika Anergates-

individer ha blifvit qvafda i de igenrasade g&ngarne. De
doda samlades af Tetramorium-a.The%u.Tne i en hog nppe pa

grastorfven.

ll:te Juli antraiFades under en sten pS en sandmark,

likaledes i narheten af St. Eor, ett annat Anergates-sa.mh'^We.

Honorna voro afven har betydligt talrikare an hanarne. Inga

TeiramowMm-puppor antraiFades. I narheten, blott omkring

30 cm. frAn boet, fans under en sten ett vanligt Tetramorium-

samhalle med honor, hanar, puppor och larver; men nSgon

^) Da jag sag detta arbetarnes beteende, kom jag ovilkorligen att

tanka pa de myrmecophiler som afaondra ett for myrorna angenamt
sekret, som af dessa uppslickas.
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kommunikation med Anergates-aamhixilet kunde jag trots sorg-

falliof undersokning ej upptiicka. Nagra Anerffates-houoT, som

slapptes till ett frammande Tetramorium-samh&U.e, vackte der

ingen uppmarksamhet utau kropo omkring midt i vimlet af

de frammande arbetarne utan att ofredas. Blott i enda fall

sag jag en Tetramorium-&rhetaxe i forsta hettan gripa tag i

en af Anet^gates-honoma, men han slappte genast ater sitt

tag. Honorna kropo slutligen ned i g&ngarne, utan att nftgon

hindrade dem. Samma forsok upprepades med ungefar lika

resultat i flere fria Tetramorium-samhallexi.

14:de Juli antriifFades pa Oland i narheten af Glomrainge

trenne niira hvarandra belilgna Anerffates-hon under stenar

pa en grusas. I alia voro de vingade honorna mycket tal-

rika; nagra sagos flyga sin vag, dS, stenarne undanlyftades-

de flogo dock blott mycket korta strackor. Nftgra vinglosa

honor trafFades afven, men ingen med uppsvald abdomen.

Hanarne voro fataliga, iifvensom han-pupporna. Honpuppor

samt larver voro dereniot mycket talrika. Ingen enda Tetra-

OTOr-iMm-puppa antraifades, ehuru arbetarne voro talrika. Bland

de till flere hundra uppg&eude larverna fans heller ingen

enda Tetramorium-\a,i-Y , hvilket jag hade tillfalle att kontrol-

lera, sedan jag lart kiinna skilnaden mellan Anergates- och

Tetramorium-Xoivyex.

Flere honor slapptes till fria .TeiramOT'iMm-samhallen, som

hade egna larver och puppor samt honor. De beskadades

der med nyfikenhet och rycktes stundom i vingarne men
misshandlades ej for ofrigt. De fiesta kropo ned i gangarne.

Fran tva af dessa .4?ie/'^a<es-samhallen infangades en mangd

hanar och honor och slapptes jemte larver och puppor

till mitt forut i fangenskap hallna samhiille. De nya

larverna och pupporna inburos genast af Tetramoriiim-a.vhe-

tarne i gangarne, dit de frammande hanarne och honorna

sjelfva forfogade sig. Afven hiir rycktes nagra af de nya

honorna i borjan i vingarne, men afven denna lindriga miss-

handel upphorde snart.

Det foga, man hittills kanner om Anergates-samhallet, ger

knappast nagon siiker antydan om ett sadant samhalles upp-

komst. FoREL invandei med riitta mot den af v. Hagens

uttalade asigten, att ett Tetramorium-sarahaWe, som forut

hade sina egna honor, val knappast skuUe vilja utbyta dem
mot honor af en annan art; fttminstone skuUe de, ifall de
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upptoge de fVammande, jemte dem afven bibehalla sina egna.

Lubbock antager^) Anerc/ates-s&rnh&\\Kts uppkomst pa det

siitt att en hane och en hona af Anergales intriinga i ett Te~

tramorium-ho och antingen ined vMd eller medels gift doda
dess hona, hvarefter, sasom han nienar, det numera af ute-

slutande Anergaies-mdiyider och Teiramorium-avhetave be-

staende samhiillet kunde existera i manga ar, d&, sasom han

adagalagt, myror kunna uppnS, en ganska respektabel alder

och arbetare-skaran salunda pS, liinge ej behofde rekryteras.

Mot denna ftsigt vill jag for det forsta anmarka att det

iir ett fullkomligt ofverflodigt antagande att en hane skulle

atfolja den i ett Tetramorium-sa.mh&U.e intriingande honan,

dk denna maste antagas ha blifvit befruktad redan innan hon

lemnade sin fodelseort. Antagandet innebiir dessutom en

orimlighet, ty Anergates-hanen ar ej i stand att lemna boet.

For det andra ar det otiinkbart, sftsom redan Porel anraarkt,

att en sk liten och svag varelse som Anergates-honan skulle

kunna ga tillviiga med oppet vald mot en s& stor och robust

myra som Tetramorium-houan. Da hon dessutom saknar

gadd och aldrig ses anvanda sina svaga mandibler till vare

sig angrepp eller forsvar, forfaller fragan om gift af sig

sjelf. Slutligen borde, ifall Lubbocks antagande vore riktigt,

atminstone i borjan af ett dylikt samhalles uppkomst s&val

larver som puppor af Tetramorium antraffas i boet, hvilket,

sasom forut namnts, dock aldrig varit fallet.

N&gon annan forklaring synes s&lunda ej vara mojlig an

den, att de befruktade ^ner^a^es-honor, som pdtraffas af fr^n

sitt bo aflagsnade Tetramorium-a,rhetay:e, af dessa upptagas

och v^rdas och sSlunda grundlagga ett samhiille, i hvilket

larver och puppor uteslutande tillhora Anergates. Jag med-

gifver, att det moter stora svarigheter att i sftdant fall for-

klara tillvaron af ett storre antal Te^ramoWiMn-arbetare ; men
S, ena sidan traffar man af de mest olika myrarter stundom

raindre samhiillen, som tyckas utgoras uteslutande af arbe-

tare, i hvilkas bo man hvarken traffar larver eller puppor

(dessa tillhora sannolikt nigot storre, i niirheten boende sam-

halle, fran hvilket de blott for tillfallet aro skilda); k andra

sidan vore en frivillig anslutning genom utflyttning fran det

bo, de upptagande arbetarne tillhorde, ej alldeles otankbar;

') Ants, Sees and Wasps, sid. 87.
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i detta scnare fall maste emellertid all kommunikation med
modersamhiillet ha afbrutits strax efter utflyttningen, ty, trots

noggranna undersokningar, kunde jag ej finna nftgon kom-

munikation mellan Anergates-hoen och de Tetramorium-hon,

som alltid funnos i niirheten. Det ar antagligen en sSdan

anslutning v. Hagens asyf'tar, dk ban soker forklara saviil

Anergates- som Strongylognatlms-s-Am\isX\&u?i, sasoni delar af

7e<ramom<OT-»nationer», hvilka i de niirbeliigna boen skulle

hysa uteslutande sina egna larver och puppor.

FoKEL antyder mojligheten af en parthenogenetisk re-

produktion af TeirawonMOT-arbetarne inom Anergates-e&m-

hallet. I sadant fall skiille man ju dock dor antraifa saval

larver som puppor af Tetramorium, hvilket han dock sjelf

pavisat icke vara fallet. For ofrigt anser han sig genom
sina experiment ha adagalagt, att ur de af arbetare lagda

och s&lunda obefruktade iiggen blott hanar utvecklas, ett re-

sultat till hvilket afven Ltjbbook kommit.

Slutligen vill jag meddela nagra iakttagelser ofver To-

mognathus sublaevis, hvars foga kanda och, sasom det tycks,

mycket egendomliga samhallsforhallanden gora det omojligt

att inrangera honom i n&gon af de forutniimnda grupperna.

De fa forfattare, som haft tillfalle att iakttaga denna

art, meddela om dess lefnadsforhilUanden foga. Nylandeb,

som forst upptackte Tomognathus i Finland, meddelar') att

han fann honom i tv& bon af Leptothoraa) acervorum och i

ett af miiscorum, ^uhi parasitioe sodaliter habitahaU, enligt bans

forestallning pa samma siitt som Formicoxenus hos F. rufa.

Meineet aterfann arten i Danmark, der den triiffades i ett

<icervorum-sfxva\\'6.\\e i en murken bjork, men om dess for-

h&llande till Leptoiliorax namner han ingenting^). Stolpe

pSvisade artens forekomst i Sverige, da han 1869 fann en

enda arbetare i ett toterMOT-samhiille i Kolmoren^).

Samtliga de namnda forfattarne, de enda som iakttagit

Tomognathus i naturen, ha af densamma endast funnit arbe-

tare. Under sadana^ forhallanden iir det svdrt att forsta hvad

Lubbock menar, da han siiger*): nn Tomognathus sublaevis, a

') Additam. alterum adn. in monograph. Formic, horealivmi, sid. 33 och
46, samt Annates deg sciences nattir., ser. 4, tome V. p. 96.

'^) Bidrag til de danslie Myrers Naturhistorie, sid. 61.

^) Entomologisk tidskr. 1882, sid. 134.

•) Ants, Bees and Wasps, sid. 87, anm.



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. NiO 18. 235

Finland species which lives in the nests of Leptothorax acer-

vorum and L. rnicscorum, the workers only are known. The

male, like that of Anergates, is wingless^.

De iakttagelser, jag haft tillfalle att gora i ndgra vid

Gnestavik i Ostergotland funna Tbmo^/iai/ms-samhallen, skingra

atmin,stone i n^gon man det duukel, som hittills holjt denna

arts biologiska forhallanden.

19:de Juli 1885 fann jag det forsta af dessa samhallen i

en halfmurken tallstubbe pfi, s. o. sluttningen af ett berg.

Sarahiillet utgjordes, forutom af Tomognathus-SixhQt&xQ till ett

antal af bortSt 50, af talrika acervorum-axhetaYd samt tro

vinglosa acervorum-ho'aQv. Puppor samt talrika larver funnos

af b&da arterna. Bland Ze/>to</iora«-pupporna voro tvanne

han-puppor. Boet var ett vanligt Leptothorax-ho. Vid dess

oppnande skyndade Leptothoraa;-a.T:heta,nie att undanskaffa

samtliga larver och puppor, hvarjemte de iifven ofta Si\gos

bortbara 2omo^na^/tMs-arbetarne, hvilka ej gjorde ringaste min

af att riidda sina egna larver och puppor. Vid barandet till-

gick pfi, det hos Leptothorax vanliga siittet, likviil med den

modifikation att biiraren, som ej kunde med sina kiikar om-

fatta hela undre sidan af det breda 2omo^na</ms-hufvudet, i

stallet fattade tag kring undre sidan af den ena mandi-

belns basaldel.

Hela samhallet infangades, hvarvid mycken forsigtighet

anvandes for att ej lata n&gon enda individ undkomma. Jag

kan derfor med visshet pasta, att af Tomognathus endast ar-

betare funnos.

20:de Juli fann jag, nara den forra fyndorten, i en af en

rufa-siAck omgifven stubbe. och pa ett af stackmaterialet be-

tackt stiille ett litet samhalle af Leptothorax muscorum, i hvil-

ket afven 4 Tomo^wai/ms-arbetare funnos. Det tycks derfor,

som om Tomognathus ej skulle fasta n&got synnerligt af-

seende vid om hans viirdar ha utstaende borst p3, sina ben

eller ej.

Jag leddes till upptackten af boet derigenom att jag sag

nSgra smS, myror, hvilka jag tog for gifvet vara Formicoxe-

nws-arbetare, alldeles oantastade krypa bland j-w/a-arbetarne

utanpa stacken. Till min forvJning visade en narmare un-

dersokning dem vara Leptothorax-arheiwe, hvadan salunda,

s4som jag redan forut omniimnt, denna art visar sig tendera

till de for Formicoxenus karaktaristiska lefnadsforhallandena.
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Afven har funnos s&val larver som arbetare-puppor af b&da

arterna. Af L. muscorum fans iifven en vinglos hona.

Sasom redan Nylander anmiirkt^) voro de hos muscorum

forekominande Tomognathus-arhet&rjxe betydligt mindre iin

de hos acervorum antraffade.

21:sta Juli antrafFades, likaledes niira den forsta fynd-

oi'ten, ett samhalle best&ende af talrika acervorum- och To-

7nognathus-&rhetare jemte atskilliga larver och puppor till-

horande bada arterna. Af pupporna voro de fiesta acervorum-

puppor. Sedan alia Tomoc/nathus-pu'p'porn& utvecklats, befans

Tomo^«a</»/«-arbetarnes antal vara 36. Z,eptotkoraa;-a.TheteiTne

voro bar i medeltal sma, och, egendomligt nog, voro afven

samtliga l^omopnathus-iiadividcrna. i samma proportion mindre

iin i det forstniimnda samhallet, der acervorum-avhetame voro

betydligt storre. Det tycks s&lunda som om det skulle

existera en storlekskorrelation mellan Tomognathus och bans

viirdar.

Anna en gang samma soramar antraffade jag Tomogna-

thus, da jag nemligen omkring 8 meter fran fyndorten for

det sistnamnda samhallet fann en ensam arbetare krypa pS,

en tallstubbe, i hvilken, s&som sedermera visade sig, ett sam-

halle af L. acervorum med sina larver samt vingade honor

och hanar bodde. Insparrad tillsammans med detta sam-

halle, angreps ban och misshandlades af arbetarne, hvadan

ban tydligen for dem var en friimling. Han forsvarade sig

derunder dels med sina mandibler, dels genom att hotande

boja spetsen af sin abdomen mot sin pl&goande, som ban van-

ligtvis snart forstod att gora sig qvitt. D& ban var obemiirkt

af acerTOr'jMW-arbetarne, sags ban ofta med sina kakar gripa

tag i och soka lyfta Leptothoraai-laiwet, ehiiru utan framg4ng.

Larvernas glatta hud lemnade intet faste for bans otandade

mandibler, som gledo af vid hvarje forsok. En puppa lyc-

kades ban deremot transportera en kort stracka, ehuru med
mycken svarighet. M^banda hade denne Tomognathus-arhe-

tare for afsigt att inniistla sig i det ifragavarande Leptothorax-

samhsillet. Nagra forsok, som jag sedermera anstiilde, tycktes

gora en sadan formodan sannolik.

De bada af L. acervorum och Tomognathus bildade sam-

hallena boll jag ofver vintern i fangenskap. Strax efter in-

') Additam. alt. adn. in monographiain Formicar. iurealium., sid. 46.



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:0 18. 237

sparrningen borjade Leptothorax-eLThetvirne inbiira de ur trii-

bitarnes haligheter utfallna larverna och pupporna, hvarjemte

de forminskade oppningarne genom att tillstoppa dem med
smfi, traspanor. Stundom sagos de biira dels Tomognathus-

arbetarne, dels hvarandra, liksom fallet plagar vara i alia

nyss inf&ngade iepioi/iora^-samhallen. Tbmo^wti/iMs-arbetarne

deltogo ej i dessa arbeten. De sutto vanligen hopkrupna i

larvkamrarne och tillbragte sin mesta tid med att putsa sina

antenner saint slicka dels sig sjelfva och dels hvarandra. De
sagos iifven ofta slicka larverna samt n&gra ganger till och

med mata dem. Sjelfva matades de af Leptothorax-ix'ih&in.vviQ

men forstodo dock att pa egen hand dricka vatten, d§, nagra

droppar inhiildes. De sm& Tomognathus-mAWiAav, som funnos

hos den mindre aceruor-Mm-varieteten, tycktes vara lifligare

och rorligare. Jag s&g t. o. m. en dag nagra af dem bara

sma border af trafVagment, som de upphemtade ur halorna.

En af dessa sags iifven biira en dod Leptothorax-arheXtirQ och

sliippa honom ofver glasets kant. Eljes sSg jag dem aldrig

deltaga i n&got slags arbete. Da de sraS, samhallena oroades,

var det uteslutande Leptothorax som skaifade larver och pup-

por i siikerhet samt t. o. ra. bortbar Tomo^wa^/ms-arbetarne.

En gS,ng hade nagon arbetare gnagt ett hal pa det papper,

som bildade taket ofver det ena samhallets fiingelse, och vid

min ankomst fann jag en utflyttning genom detta lilla hal

vara i full gang. Leptotliorax-arhQtaTue buro dervid saval

larver och puppor som Tomognathus-ti.T:hetaTne sjelfva; ut-

ilyttningens mal var en springa i fonsterposten, der redan

n&gra larver och puppor samt 4 Tomo^na^/iMS-arbetare befun-

nos vara installerade. Dessutom sags iifven en Tomognathus-

arbetare ensam aterviinda till det gamla boet. Sfiviil baran-

det som niatandet af Jbw!0^?ia</ius-arbetarne bar jag sedan

ofta sett upprepadt, det forra isynnerhet dk samhiillena blif-

vit oroade. De tvanne hanpupporna af Leptothorax inom det

ena samhiillet utvecklades snart, och jag sag hanarne fast-

hallas d& de ville afliigsna sig. Frainemot varen hade mSnga

saviil Tomognathus som Leptoikorax-a,rhetiiTe dott. Da der-

jemte de qvarlefvande fortarde s&val larverna som de ofta

lagda tiggen, kunde jag med de fa aterst&ende ej hoppas er-

halla n&gra upplysande resultat betriiffande det stitt, pa hvil-

ket samhallet underhalles, hvarfor de spritlades.



238 G. ADLEBZ, SVENSKA MYROK OCH DERAS LEFNADSFORHALLANDEN.

Foljande sommai' antriiffade jag 23:dje Juni i narheten

af den forra fyndorten i barken af en tallstubbe ett nytt

Tomognathus-samh'AWe, hvilket med iakttagande af stor nog-

granhet infangades i sin helhet och insparrades i en glas-

burk. Har funnos omkring 40 utvecklade TomOffnathus-a.rhe-

tare samt 30 puppor, af hvilka de fiesta redan antagit brun

farg och inom kort utvecklades. Leptothorax-arhetarnes (X.

acervorum) antal var narmare 50 och derjemte fans ett 30-tal

.

puppor. Ingen Leptothoraa--houa fans i detta bo men der-

emot talrika hanar och hanpuppor. Talrika larver af sflval

Tomognaihus som LeptotJiorax funnos afven.

Oaktadt fr&nvaron af honor, lades ofta agg, men da annu

(i slutet af Augusti) de ur dem klackta larverna ej aro fuU-

vuxna, kan jag ej afgora deras kon. Larverna aro emellertid

Tomoffnathus-larver, fitminstone de fiesta. Samtliga hanarne

dogo i slutet af Juli, ehuru jag ofta sag dem matas af Lep-

tothoraa;-axh etarne.

Detta samhalle sattes medels en pappersbrygga i kom-
munikation med ett enkelt acervorum-samhalle, och snart

sdgos de olika samhiillenas medlemmar besoka hvarandra.

N&gra 2omo^Kai!/iMS-arbetare, som vandrat ofver i den andra

burken, sokte derifran som byte hemfora hvar sin larv, men
de ertappades och kastades i vattnet, hvilket ode afven veder-

fors atskilliga af deras Leptothorax-slafvaT, som blifvit be-

triidda med enahanda forsok. iSfaiurligtvis folio afven &t-

skilliga af den fiendtliga partens arbetare i vattnet, och detta

experiment var ofver hufvudet taget sa forodande, att jag

mSste afstS. fran dess fortsiittning och inskranka mig till for-

sok med enskilda iudivider, sfidana jag afven, sSsom nedan

omtalas, redan forut anstalt med individer ur foregaende ars

samhallen.

De forsok, jag anstiillt med enskilda Tbmo^wa^AMs-individer

for att mojiigen komraa hemligheten af deras samhallen pa

sparen, iiro foljande.

6 Tomognathus-arhetaTe isolerades i ett glas, pa hvars

botten lagts n&gra murkna trabitar fran deras eget bo ; 10

larver (af bade Tomognatlius och Leptotliorax), 2 Tomognatlius-

puppor samt 1 Xepioif/iora.r-puppa, alia fran samma samhalle

som de isolerade J'omognathus-aThetame, inlades for att fa

utront, huruvida de bekymrade sig om sin egen afkomma.

Att borja med sutto de hopkrupna under trabitarne utan att
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strofva omkring i sitt fangelse, men foljande dag bef'unnos

en I'omognathus-pn^Tpa. och en larv forflyttade ett betydligt

stycke och placerade i skydd af en trabit, dock ej der To-

mognatlms sjelf uppehoU sig. Dagen derefter befans Lepto-

f/iora^-puppan inburen mellan de trabitar, der Tomognathus

niistan standigt vistades. En af Tomo^Mcti/tMs-pupporna arbe-

tade pa att befria sig fr&n puppliuden men route dervid intet

bitriide af Tomo^nai/tJis-arbotarne, af hvilka dock flere miirkt

hennes forehafvande. Bfter fem dagars isolering, hvarunder

de sex arbetarne forstatt niira sig senom att fr&n de murkna

trabitarne uppsuga inhalda vattendroppar, Sterslapptes de till

sitt samhalle. De hade, med de ofvannamnda tvifvelaktiga

undantagen, under denna tid ej egnat sina larver och puppor

nagon omvSrdnad, dtminstone dS, jag iakttog dem.

40 2omo^ftai/m«-arbetare isolerades pa samma satt som
de ofvannamnde, och till dem lades 5 larver samt 4 Lepto-

^AoraA'-puppor fran deras eget samhalle. Nagra af dessa ar-

betare sagos slicka och mata larverna samt gora f^fanga for-

sok att gripa tag i dem; pupporna forflyttades deremot kor-

tare strackor.

En Tbmo^nai^Ms-arbetare slapptes i ett glas, der jag

forut insparrat 7 i^y^oi/ioraai-arbetare fr&n ett annat sam-

halle. Han sokte genast skydd under de p^ glasets botten

belagna murkna trabitarne. Snart sS,g jag honom framdragas

vid ena frambenet af en Leptothorax-&,\he%&\e, hvarefter han,

visserligen motvilligt men utan synnerligt motstand, pS, detta

satt leddes omkring och slutligen ofver glasets kant, der han

efter en stund slapptes vid det glaset omgifvande vattnet, hvar-

efter Xepio</iora«-arbetaren atervande till de ofriga. Trots denna

ofortydbara utvisning kande sig Tomognathus ej mera krankt

an att han efter nagra ogonblick 5,tervande till glasets ogiist-

vanliga invS,nare. Dessa s&gos hela denna dag sliipa honom
omkring, an vid nagot ben, an vid en antenn eller mera

siillan vid en mandibel, hvarunder han, pa samma satt som

misshandlade Leptotliorax-&x\)e,X,a.x(i plaga, hastigt vippade upp

och ned med sin abdomen, rorelser, hvilka mShiinda aro att be-

trakta sasom stridulationsrorelser, ehuru a andra sidan my-

rornas okanslighet for Ijud tyckes tala deremot. Sa lange

blott en p& detta siitt behandlade honom, gjorde han siillan

nagot starkare motstand och anvande hvarken mandibler eller

gadd till sitt forsvar; ofta antog han puppstiillning under
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det han bortbars, livilket isynnerhet var fallet, da biiraren

grep honom vid en mandibel. Da emellertid stundom flere

fiender samtidigt misshandlade honom, plagade han hota med
sin gadd samt afven verksamt forsvara sig med sina man-

dibler. Foljande dag sag jag honom, blott en gang kring-

slapas en kort stund. For ofrigt vackte hans narvaro visser-

ligen ett visst uppseende, ity att motande LeptotlLora.x-a.vhc-

tare profvande berorde honom med sina antenner, men han

tycktes numera ej betraktas sasom nagon farlig fiende. Efter

ytterligare 6 dagars forlopp, hvarunder han bemotts med in-

difFerentism fran Leptotliorax-a.-chet&rn(is sida, sfig jag flere af

dem raeddela sig med honom medels antennerna. Det van-

skapliga forhallandet har sedermera befasts. Jag har seder-

mera sett Leptothorax-a.vhe\arTae flere ganger slicka honom
och jag formodar, att de afven mata honom, enar han annu

niira tva veckor efter afsparrningen tycks befinna sig vaP).

Ett af de glas, i hvilka mina fftngna Tomoffnathus-sam-

hallen iiro insparrade, sattes medels en pappersremsa i for-

bindelse med ett annat glas, pa hvars botten lagts uagra

larver af olika storlek frfin ett fanget Leptothorax-samhaMe.

En TomoffnatJius-arhetare fran det namnda samhiillet slapptes

derefter till dessa larver. De vackte genast hans lifliga in-

tresse, isynnerhet de storre, hvilka han upprepade ganger

sokte gripa, hvarvid dock hans otandade mandibler halkade

mot de stora och glatta larvkropparne. Efter att ha gjort

manga fifanga forsok med de stora larverna vande han sig

till de mindre, bland hvilka han slutligen lyckades gripa en,

som han lange bar omkring. Slutligen kom han under en

promenad pa pappersremsan in i det glas, som beboddes af

hans eget samhiille, och har vackte hans ankomst med en

frammande larv tydligt intresse hos de motande; larven pla-

cerades bland samhallets egna, under en trabit. En andra

och en tredje Tomognathus-arhetare, som insliipptes till de

frammande larverna, aterviinde pa samma satt med hvar sin

mindre larv, sedan afven de kommit till insigt om sin ofor-

m&ga att transportera de storre. Jag hade tyvarr inga Lep-

tothorax-Tpup-por att erbjuda dem ; sannolikt hade de, liksom

') Nagra dagar efter sedan detta skrefs hade denna Tomoffnathus-ar-
betare drunknat i det glasburken isolerande vattnet. Sannolikt
forelag hiir en olyokshandelse, ty att han skuUe ha blifvit drankt af

de redan vanligt stamda I,eptotho7'acc-aihetai]ie forefaller osannolikt.
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de slaf'rofvande myrorna, foredragit sadana. En fjerde dit-

sliippt Tomognaihus-arhetare bar 3 af de mindre larverna till

en pa glasets botten belagen trabit, under hvilken ban der-

efter sjelf hvilade ut after sina anstrangningar; sedermera

ditbar ban tviinne andra och sSgs under de trenne dagar,

jag boll honom afsparrad, slicka santit, sasom det tycktes,

af'ven mata larverna.

En Tomoffnathus-arhetare slapptes till ett litet Lepto-

thorax-samhaXle (acervorum), af bvars larver nfigra blifvit

kringspridda pa glasets botten. Om en stund sags ban gripa

en mindre larv, for hvilken ban uppsokte ett gomstiille mellan

trabitarne. Harunder blef ban dock ertappad af en Lepto-

ihorax-arhetarQ, som genast borjade slapa bonom omkring,

hvarvid ban gjorde blott foga motstand. Sa snart ban kommit
los, begaf ban sig in mellan de trabitar, som utgjorde bans

fienders bo, samt sags till och med intranga i larvkamrarne,

der talrika Leptothorax-avh&laxe sutto samlade. Om ban har-

vid hade nagra planer pa larverna, sa hann ban dock aldrig

satta dem i verket, forr an ban ater blef bortledd af Lepto-

thorax-axheiaYue. Deras atgarder bade dock ej &syftad verkan,

ty sa snart ban kande sig fri, skyndade ban ater in i

Leptothorax-hoei men blott for att iinnu en gang bortledas

eller bortbaras. Eburu han ofta svSrt missbandlades af flere

fiender pa en gang, anvande han aldrig nftgot aktivt forsvar,

bvilket eljes varit honom, sasom den starkare parten, latt.

Vanligtvis uttryckte han sin resignation genom att hoplagga

antenner och ben i puppstiillning ocb sags blott stundom vid

ovanligt hardt behandlingssatt beklaga sig medels de forut-

namnda karaktaristiska rorelserna med sin abdomen. En
gang bars han ofver glasets kant och nedsliipptes i det om-
gifvande vattnet, hvarur jag raddade honom, hvarefter ban

upprepade ganger fornyade sina alltid ilia upptagna besok i

Leptothorax-hoet. Att det icke blott var skydd, som han bar

sokte, framgick deraf,' att pS, glasets botten lago n&gra tra-

bitar, der inga Leptoihorax-aThtiare. vistades, och hvilka lika-

ledes forsmaddes af l^omognathus. Hela foljande dagen kring-

slapades Tomognaihus pa samma satt, utan att ban tycktes

taga nagon skada af detta behandlingssatt. Dagen derp^

borjade tecken till mindre forbittring visa sig bos bans pl&go-

andar. Visserligen slapades han fortfarande omkring och

kastades tre gdnger i vattnet, men misshandlingens intensitet

16
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hade miirkbart aftagit, liksom den iifven for hvarje siirskild

g&ng var af kortare varaktighet. Plere Leptothorax-aThetave

sagos t. o. m. berora Tomognathus med sina antenner utan

att dervid lagga nAgon iiendtlighet i dagen. Pa fjerde dagen

efter inslappningen hade fiendtligheterna visserligen annu

n^got aftagit men fortsattes, om ock med langre stillestand.

Under denna dag hade han en gftng 'blifvit kastad i vattnet,

under det jag i flere timmar var frS.nvarande. Vid min ater-

komst fann jag honom tyvarr drunknad, hvarfor jag gick

miste cm det resultat hvarpft jag hoppats. Jag tviflar dock

ej pS, att afven denne Tomognathus, liksom den forutnamnda,

slutligen genom sin outtrottliga envishet och sin outtomliga

godmodighet skuUe lyckats gora sig tolererad af samhalls-

medlemmarne. Att den vid forra forsoket anvanda Tomo-

gnathus jemforelsevis snart fick rona ett indifferent bemotande

torde berott dels pa franvaron af larver, dels p3, Lepiothorax-

arbetarnes fStal, till foljd af hvilket personlig bekantskap

inom kort formerats af alia med den oforarglige gasten.

Till det ofvanniimnda lilla Leptotliorax-aa.m\ia\\Q% slapptes

10 stycken Tomognathus-indWiAer for att ik afgjordt, huru-

vida ett storre antal skulle gifva dem mod att gora nagot attentat

mot larverna. For att gifva dem tillfalle att i sadant fall

hembara bortrofvade larver till sitt eget bo satte jag detta

medels en pappersbrygga i forbindelse med det ifragavarande

Leptothorax-hoet. Tomognathus-a.vheta.rne visade sasom van-

ligt i det frammande boet ingen radsla. De kropo genast

in mellan triibitarne, der Leptothorax-larveicna voro forvarade.

Detta tycktes dock vara snarare af begar att soka gomstallen

iin i syfte att bortrofva nagra larver. Dessa senare vackte

visserligen deras lifliga intresse och de berorde dem, da till-

falle dertill gafs, lifligt med sina antenner; men de mcdhunno

aldrig att gripa tag i nftgon, om de haft nagot dylikt for af-

sigt, ty de uppretade Leptothorax-aThetarnc voro standigt

sysselsatta med att bortleda eller bortbara dem, hvarvid de,

sasom vanligt, gjorde foga motstand och aldrig sagos an-

vanda vare sig gadden eller kakarne till forsvar. Sa snart

de pa ett eller annat satt S,ter blifvit fria, skyndade de genast

tillbaka under trabitarne, hvarfor deras aflagsnande fr&n

larverna skaffade de ffttaliga Leptothorax-arhetarne stiindig

sysselsattning. En af de ifrigaste bland samhallets forsvarare

var en vinglos Leptothorax-hona, hvilken hela tiden sags
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kringslapa Tomognathus-mdiYider och under en halftimraes

lopp kastade 6 af dem i vattnet. Sedan pa samma siitt fort-

g&tt i flere timmar och det var tydligt att nagot bortrofvande

af larver ej kunde komma i fraga, aterslapptes Tomognathus-

arbetarne till sitt eget samballe.

En Tomognathus-a.T\iQ%&\'e. ur det sommaren 1886 f&ngade

samhallet slapptes till ett nyss inf&ngadt samhalle af Lppto-

thorax aoervorum. Han angreps och misshandlades genast

utan att tillgripa n&gra forsvars&tgarder, Fk qvallen samma
dag sag jag honom i minst tv^ timmar ororligt fasth&llas pa

samma plats af sex Leptothoraa;-&vheta.xe och annu foljande

morgon fastholls han pS. samma plats ehuru bans fangvak-

tare nu blott voro tva. D& jag befriat honom, befans han

vara mycket ilia tilltygad, i det fyra ben voro mer eller

mindre stympade, hvarjemte en antenn saknades. Han gick

dock annu temligen lifligt pa sina benstumpar. Aterslappt

till sina kamrater, blef han foremal for mycken nyfikenhet

men ingalunda nagot medlidande, ty en Leptothorax-a.Theta.Te,

som lange bar honom omkring, sokte dervid tydligcn efter

nSgon utgang for att derigenom afliigsna honom, p& samma
siitt som myror pliiga med doda eller svait skadade kamrater.

For att forvissa mig om afsigten var denna gjorde jag ett

hal i papperstaket ofver glasburken, hvarefter mycket riktigt

bararen om en stund befann sig ofvanp& papperet och snart

slappte sin borda vid sidau af barken.

Till ett samhalle af L,eptoth,orax tuherum slapptes en

annan Tomognathus-mhet&Te, hvilken inom kort ofverfolls och

sa v&ldsamt misshandlades, att han ej mera kunde ga, hvar-

for han spritlades.

Kelt annorlunda utfoU nasta forsok, d& en annan Tomo-

gnathus-a.Theta.Te slapptes till det ofvanniimnda acervorum-sa.m-

hallef. Langt ifra,n att liksom alia de foregaende, med hvilka

jag experimenterat, taligt underkasta sig all misshandling,

gick denne anfallsvis till vaga och injagade en sa stor forskrac-

kelse hos Leptothorax-&Theta.TTie att dessa vid hvarje mote

hastigt skyndade undan, sedan de en gSng fatt profva verkan

af framlingens fruktansvarda kilkar. Da han intriingde i larv-

kamrarne, skingrades larvernas vaktare i storsta forskrackelse

at alia hall, somliga trots bradskan medforande nSgon af sina

skyddslingar mellan kiikarne, och inom kort sftgos flera Lep-

tothorax-a,Theta,Te med sina bordor soka sig viig genom ett
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hal i burkens papperstak och soka skydd under det kring

papperet knutna snoret. Till dessa sallade sig alltfler, livar-

jeinte atskilliga af flyktingarna aterviinde for att hemta de

aterstaende larverna. ' I detta fall hade salunda en ensain

Tomoffnathus-arhetare drifvit pa flykten ett belt Leptothoraw-

samhalle, som utgjordes af omkring 40 utvecklade arbetare

jerate tvanne honor. Efter nagra timmar hade alia Lepto-

thorax-lar-vei'mi blifvit riiddade och Tomognatlius gick der en-

sam i det andamalslost erofrade, tomma boet. Denne Tomo-

gnatlius hade for ofrigt visat blott ett flyktigt intresse for

larverna, dem han ej forsokt bortbara, iipptagen som han

var af att angripa deras egare.

Jag slappte nu denne samme Tomognathus-arhetave

jemte sex andra till ett annat nyss infangadt acervorum-Ba.m-

halle. Hilr ronte de starkare motstand, i det de flere ganger

sagos inisshandlas; men, sasom jag tror, hufvudsakligen ge-

nom den forstnamnde Tbrno^na^/uj^-arbetarens aggressiva upp-

triidande drefs om nSgra timmar Xep^oMoT-aj^-samhallet pa

iiykten, iifven detta sokande skydd for sina larver pa samma
siitt som det ofvanniimnda, nemligen under det snore medels

hvilket papperstaket ofver burken var fastbundet, Det hade

dock ej lyckats att bortbara alia larver och puppor, och de

aterstaende hopsaralades af Tomognathus-arhetarne under en

trabit, der erofrarne sjelfva togo sitt hogqvarter. Tomogna-

^Aws-arbetarne slickade och vardade dessa larver samt 'sagos

stundom mata dem. En och annan spejare fran det fordrifna

Leptothorax-sarahaWet visade sig stundom inuti burken under

de foljande dagarne men tog genast till flykten vid anblicken

af nagon bland inkraktarne och lyckades aldrig medfora nagon

af de aterstaende larverna, hvilket torde ha varit afsigten

med dessa pahelsningar. Nagra af pupporna, som redan hade

morkare farg, utkliicktes de foljande dagarne, och jag sag

Tomognathus slicka sina nyfodda slafvar. Dessa senare togo

snart vard om larverna, och har hade salunda under mina

ogon uppstatt ett blandadt samhalle, bestaende i borjan af

blott 4 Leptothorax-Bia.iYo.v foriltom de sju Tomognathus-arhe-

tarne. Numera moter intet hinder for utvecklingen af de

ofriga Leptothorax--puppoYna, och larverna, och derefter torde

de vanliga proportionerna mellan herrar och slafvar realiseras

i detta samhalle. Aterstar att se p& hvad siitt detta

samhalle kan underhallas. Ifall han-, och hon-larver finnas
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bland de aterst&ende, kan LeptotJiorax-atammeu anses be-

tryggad.

Till ett annat acervorum-sSimh&liG slapptes 3 Tomognathus-

arbetare, hvilka i flere dagar ronte hardnackadt motstand,

hvarvid en af dem, som fastholls af icke mindre an atta

fiender sanitidigt, blef svart stympad och forsatt ur stridbart

skick. Det oaktadt flydde slutligen J^eptothorax med en del

af sina larver upp till glasburkens papperstak. Da jag har

gjorde en oppning, fortsatte de sin flykt derigenom och lem-

nade Tomognatlms i oqvald besittning af sin erofring. De
qvarlemnade larverna sammanfordes af Tomognatlms under

en barksplittra. Inga puppor funnos. Efter nftgra dagar in-

lade jag larver och puppor af Myrmica ruginodis for att for-

soka pa detta siitt bringa till stand ett blandadt samhiille af

abnorm sammansattning. Dessa larver och puppor lemnades

dock alldeles obeaktade af Tomognathus. Jag inblandade

derefter Leptothora.v-larver, hvilka inom kort inburos till de

forutbefintliga, hvaremot l/?/rmica-larverna fortfarande lem-

nades ororda.

Af ofvanstSende framgar, att mina forsok med individer

ur det sistlidne sommar fftngade samhiillet gifvit ett resultat

vasendtligen olika de foregaende forsokens. Det ar harvid

att marka, att mina sista forsok anstiillts med nyligen infan-

gade Leptothorax-samh&Wen, under det jag vid de foregaende

forsoken blott haft att tillgS, sadana, som nagon langre tid

hallits i fftngenskap. De forsta tyckas antyda mojligheten af

att en Tomognathus-mdiYid, trots fiendtlig behandling i borjan,

kan lyckas innastla sig och gora sig tolererad i ett vanligt

LeptotJiorax-aamhallo. Jag iir dock bojd att betrakta utg&ngen

af dessa forsok, sasom abnorm och framkallad af den lang-

variga f&ngenskap och de ogynsamma forhallanden, under

hvilka bada parterna har lefde under vintern. Tillforlitligare

tyckas mig resultaten af de sista forsoken. Af dessa fram-

gar, att det lyckas ett ringa antal TomognathussLYheture att

fordrifva ett belt Leptothoraa;-sa.mh&\\e, att Tomognathus

hopsamlar och v&rdar de vid flykten qvarlemnade larverna

och pupporna, ur hvilka, atminstone i ett fall, jag sett arbe-

tare klackas, hvilka lefde tillsammans mod erofrarne och till-

samraans med dem bildade ett blandadt samhalle. Dylika

blandade samhallen skulle salunda uppsta icke sasom bos

Camponotiderna genom bortrofvande och hemforande till eget
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bo af slafartens larver och puppor, utan genom slafartens

fordrifvande och besittningstagande af dess bo mod qvarlem-

nade larver ocli puppor. Detta forklarar forekomsten i ett

dylikt samhalle af bfida hanar och honor af slafarten, Lepto-

thorax, tviirt emot forhallandet i ofriga blaudade samhiillen,

ifall nemligen bland de i sticket lemnade larverna och pup-

porna hkde han- och_honk6n finiies representeradt. Savidt

jag kan finna, moter intet hinder for ett sadant samhalles be-

stand i en obegransad tid utan att slaftruppen behofver re-

kryteras, en fordel som dessa samhallen ega framfor de slaf-

rofvande myrornas.

Att i likhet med en del forfattare sasom parasitism be-

teckna forhallandet vare sig mellan Tomognathus och Lepto-

thorax eller mellan de olika arterna i andra blandade sam-

hallen, ar oriktigt, ty detta begrepp Inaefattar ju alltid ett

slags tvang for den ena parten och ingalunda iiagot frivilligt

och omsorgsfuUt vardande af s^val parasiten sjelf som dess

afkomma, hvilket, s&som jag ofvan omnamnt, kommer Tomo-

gnathus till del fran bans viirdar^). Intr.essant ar den ofver-

ensstiimmelse i larvernas beharing, som visar sig savill mellan

Tomognathus och Leptoihoraw som mellan Anergates och Te-

tramorium.

Jag bar ofta funnit Tomognathus-a.TihQt&n'ae sinsemellan

leka pa det siitt att en fattar med sina mandibler nagon

kamrat vid ett ben eller en antenn och bortslapar honom
eller kroker abdomen hotande framat, liksom om han ville

sticka. Den salunda fasthallne eller bortslapade gor harvid

foga motstand och hopliigger stundom pupplikt sina ben och

antenner; stundom ses han vippa sin abdomen hastigt uppat

och nedat, pa samma satt som da I'omognathus-arhetare fast-

hallas af fiendtliga Le/ptothorax-arhetixve. Ofta har jag sett

ilia stympade men anuu lefvando TomognatJius-indiYider bort-

baras af I^eptothorax-aThetavnc i samma sanihiille. M&nga af

dessa ha flere ben samt en eller bada antennerna afbitna,

') Med stod af de af mig lemnade meddelandena om Tomognathus anser
Andbb {Supplement auaj spec, des F., sid. 15) dess forhallande till

heptothorax kunna beteeknas >sasom parasitism eller commensallsm.
analog men ej identiski med det forhallande, i hvilket Formicoxenns
star till sina vardar. Om det oriktiga i benamningen parasitism har
jag ofvan nttalat mig. For ofrigt kan jag ej ens finna nagon analogi
mellan de namnda forhallandena. De visa tvartom mycket vasendt-
liga olikheter, men savidt jag kan finna ingen annan likhet an att

bada forhallandena ega mm mellan tvanne skilda myrarter.
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sanuolikt till foljd af valdsamheten vid de nyssnamnda »le-

karne». Tomognatlius kan ocksa verkligen behofva ofva sig

for att med framgaiag kunna utharda den liknande behand-

ling, som kommer honom till del i fiendtliga Leptothoraw-sam-

liallen, i hvilka lian malianda soker intranga. I sjelfva verket

iiDnes en sa p^fallande likhet mellan de b&da parternas beteende

vid dessa »lekar» och de scener jag ofvan beskrifvit mellan

Tomognatlius och fiendtliga Leptothorax-di.rh<ii&\Q, att man,

ifall det galde varelser med mera reflexionsformaga an man

kan tillskrifva myrorna, skuUe vara beniigen att betrakta de

forra sasom forberedelse till de senare.

Den omstandigheten att af Tomognatlius hittills blott ar-

betare antraffats ar hogst egendomlig. Tanken pa en standig

parthenogenetisk fortplantning af arbetarne ligger, tycks det

mig, niira tillhands sasom forklaringsgrund. Visserligen tyc-

kas Ltjbbocks och Porels undersokningar ha adagalagt, att

af arbetareiigg (saliinda obefruktade) blott hanar prodiiceras;

men da inom steklarnes grupp narstaende former i detta fall

forhalla sig pa olika satt, sa tycks mig denna invandning ej

vara ovederlagglig. S&lunda fortplantar sig enligt Abler ^)

Nematus Vallisnierii med tvanhe arliga parthenogenetiska ge-

nerationer. En annan art af samma slagte, N. ventricosus, fore-

kommer i bSda konen, men kan dock fortplanta sig par-

thenogenetiskt och pa detta satt ge upphof till bada konen,

da dereniot i forra fallet ur de obefruktade aggen blott

honor utvecklades. Af Rhodites rosae utvecklas blott 2 hanar

mot 100 honor, sa att denna arts honor i regel ej be-

fruktas men iindk ge upphof till ofverviigande honor. De
agama generationerna af Stskilliga ek-gallsteklar ge upphof

kt bade hanar och honor. V. Siebold [Vorliiuf. Mitth. iiber

Parthenogenese bei Tenthrediniden und bei einem Ichneu-

monidenspeciea (Bnt. Nachr. 10 Jahrg., s. 93—95)] konsta-

terar parthenogenes hos 19 Tenthredinider och hos Ichneu-

moniden Paniscus glaucopterus . Ur de obefruktade iiggen

utvecklades hos de fiesta arterna blott hanar, hos andra blott

honor eller bftda konen.

Vid undersokning af &tskilliga yomo^wa^/iMS-individer bar

jag funnit anda till 6 men vanligen 4 aggror i hvardera

ovariet, &tminstone nagra med val utvecklade, mogna agg.

') Generatioiisweehsel der Eichen-Qallmespen, sid. 240.
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Antalet aggror ar bar storre iin hos andra Mt/rmicid-a,Thetare,

som jag undersokt. Meineet kunde hos Myrmica ej finna

mer an ett aggror i Lvardera ovariet, och samma antal har

jag funnit hos saval Myrmica som hos Leptothorax och For-

micoxenus. Tomognathus tycks salunda ha mera utvecklade

ovarier an andra jWyrmzci'tZ-arbetare, en omstandighet som i

denna fraga kan vara betydelsef'ull. Andre anser^) min slut-

sats forhastad, ehuru ban ej vill bestrida dess mojligbet. Han
anser det ej forvanande, att jag i mina i Juli mftnad funna

Tomognathus-s&xohaWQn ej fann nagra hanar, da sSdana van-

ligen forekomma under en mycket begransad tid. Mera for-

v§.nande finner ban frSnvaron af befruktade honor, men an-

tager att de kunna ha undgatt min uppmarksambet. Be-

traiFande banarne kan jag baremot invanda, att just vid samma
tid hanar forekomma af Formicoxenus, den narmaste slagtin-

gen till Tomognathus. Angaende bonorna sa ar jag sjelf

ofvertygad, att de utomordentliga forsigtighetsmatt, jag iakt-

tog vid infangandet, utesluta inojligheten att nagon enda

ZbOTO^na^^MS-individ, som funnits i boet, undgatt mig. Be-

tankligast synes mig franvaron af bevingade honor vara for

forklaringen af artens spridning; men & andra sidan skulle

man just i denna omstandighet kunna se en forklaring pa

den ringa spridning som faktiskt utmiirker denna art. De
af mig i Ostergotland antraffade samballena funnos alia i

hvarandras narhet pa ett inskriiukt omr&de, och som jag

for ofrigt noggrant undersokt den kringliggande trakten, kan

jag med temlig vissbet pasta, att de funnos blott & det namnda
omradet.

') Supplement aux speeies des Formicides, sid. 16.
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Systematisk otVersigt.

SAsom jag redau forut haft tillfalle att fVamhalla, narma sig

myrhanarne raed mycket siillsynta undantag (Anergates, Formi-

coxenus, Ponera androgyna, Eciton hamatum^) mera den all-

miinna stekeltypen au honor och arbetare. Till foljd af den

ensidiga rollen af uteslutande konsdjur, som hanarne spela i

myrsamhallet, skuUe man ju ocksa kunna viinta, att de foga

paverkats af ombildande inflytelser i motsats till honor och

isynnerhet arbetare, hvilkas mangf'aldiga, olikartade &liggan-

den betraflFande afkommans uppfodande och vard, byggnads-

arbeten, samhiillets forsvar m. ra. erbjudit talrika angrepps-

punkter for de ombildande faktorerna. I hvad m^n af honor

och arbetare forvarfvade karaktarer ofverflyttats pa hanen

later sig blott i nagra fa fall tydligt p&visas raen kan natur-

ligtvis aldrig i sin fulla utstrackning utredas. Deremot tror

jag mig kunna past& att, med undantag af de ofvan upp-

raknade hanarne, inga for denna familj siiregna sekundara

konskaraktiirer kunna p&visas hos nagon af hithorande hanar.

Under sadana forh&Uanden ligger, syues det mig, det anta-

gandet nara till hands, att hanarne skuUe trognare afspegla

frandskapsforhallandena till andra grupper an de ojemforligt

mera ombildade honorna och isynnerhet an arbetarne. Sasom
jag tror skulle for ofrigt detta pAstaende kunna i mer eller

eller mindre utpraglad grad tillampas pa hela gruppen

Aculeata. Myrhanarne erinra i sin habitus mycket om Ento-

mospheces, i all synnerhet om Ichneumonid-ty^en. Samma ar

forhallandet med gruppen Heterogyna bland acnleaterna, bland

hvilkas haoar jag sarskildt vill framh§,lla Smicromyrma rujipes

och Myrmosa melanocephala sasom egande en pftfallande lik-

het med myrhanar, fransedt likviil den relativt betydligare

storleken af deras hufvuden. Forutom den pifallande lik-

') N. b. den ergato'ida hanformen.
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heten i chitinskelettets byggnad visa de sistnamnda formerna,

saviil som vissa Entomospheces, en ofverensstammande bildning

af nervsystemet (3 thoracalganglier och 3—4 abdominalgang-

lier) med myrornas. Mutillidernas honor ha liksom mfinga

bland myrornas i regel ett abdominalganglion mer an ha-

narne. Betraffande deremot den ofverensstammelse med myr-

arbetare i byggnaden af thorax, som en del vinglosa Mutillid-

honor forete, sa kan den endast tillmatas betydelsen af kon-

vergensfenomen ^). En dylik sammansmaltning af thoracalseg-

menten forekommer inom vidt skilda grupper och hantyder

endast pa ett lefnadssiitt som gor vingar ofverflodiga eller

t. o. m. hinderliga. Som ett slaende exempel pa det ofver-

raskande likartade satt, pa hvilket namnda likartade lefnads-

vilkor kunna ombilda insekternas sS, plasiiska chitinskelett,

vill jag framhalla den vinglosa honan ai' Methoea ichneumoni-

des, hvars thorax visar en i detalj gaende likhet med en

T^ormit'a-arbetares eller kanske iinnu mer med en Myrmeco-

«2/s<MS-arbetares.

Af ofvan anforda skiil mera an af de i systematiska ar-

beten vanligen anforda anser jag myrornas grupp bora stallas

narmast Heterogyna bland aculeaterna. Att deremot, sasom

vissa systematic!^) placera Formicidae i omedelbar narhet till

Clirysidddae eger ingen giltig gnind.

Betraffande underfamiljernas stiillning till hvarandra inom

myrornas grupp skuUe nagon tvekan kunna rada. I de van-

liga systematiska handbockerna, der man enligt det moderna

framstallningssattet utgSr frftn de ursprungligare formerna,

stalles underf. Camponotidae friimst, hvarmed man val vill an-

tyda, att denna grupp skulle forete de ursprungligaste organi-

sationsforhallandena. I sjelfva verket tycks mig dock for-

hallandet vara rakt motsatt, och for att motivera detta pa-

st&ende vill jag har nedan lata de viisendtligaste faniiljeka-

raktarerna passera revy.

Chitinskelettet : De mest indifl'erenta forh&llandena be-

traffande bildningen af petiolus torde triiffas inom Dorylider-

') Andra patagliga konvergensfenomen aro t. ex.:

l:o) Mandiblernas analoga ombildning for likartade andamal hos
Polyergus och Strongylognathus.

2:o) OmiJlldningen af de ergatol'da hanarne.

3:o) Slafreriet inom olika grupper.

4:o) Uppkomsten af olika arbetarek aster med olikartade funktioner.

^) t. ex. Claus: Grundzuge der Zool.
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nas grupp, som har att uppvisa former, hvilka motsvara hvar

sin af de inom de ofriga ungerfamiljerna representerade huf-

vudtyperna. Om s&lunda Myrmicidernas tv^-ledade petiolus

ej kan anses representera den for myrfamiljen ursprungligare

formen sa framstiiller den dock hos en del arter, isynnerhet

hos honor, en fran de ofriga abdominalsegmentens vida mindre

afvikande form an hos Dolichoderidae och isynnerhet an hos

Camponotidae, hvilken sistnamnda grupp genom den skarpa

afsnorningen af sin petiolarled samt genom det starkt ut-

vecklade dorsaia petiolarfjallet visar sig sasom den i detta

afseende mest differentierade. [Bn begynnande afsnorning

af ett eller tva abdominalsegment finner man for ofrigt afven

s&val inom gruppen Heterogyria (hos nagra hanar) som hos

en del andra aculeater, stundom i ganska utpriiglad grad, sa-

som t. ex. iir fallet inom si. Eumenes\.

Nervsystemet: I afseende pa abdominalgangliernas antal

samt sista gangliets liige mellan oviducterna visa Myrmici-

derna tydligen det ursprungligaste forhallandet. De ofver-

ensstiimma harutinnan savill med en del Mutillider som med
atskilliga Entomosphecea. Nixrmast Myrmiciderna kommer i

detta hanseende Tapinoma (och ofriga Dolichoderidae'?) hos

hvilka gangliernas antal reducerats men sista gangliet bibe-

hallit sitt ursprungliga for saviil de fiesta aculeater som at-

minstone for eu stor del Entomospheces karaktiiristiska lage.

Camponotidae visa sig salunda iifven i detta afseende mest

difterentierade. [Dorylidae och Poneridae har jag ej haft till-

falle att i detta afseende undersoka.]

Ndringskanalen: Cardialapparaten visar hos Camponotidae

den mest differentierade formen. Narmast dem komma i

detta hanseende en del Dolichoderidae, under det Myrmici-

derna (med undantag af Cryptocerus) ofverensstamma med
den allmanna aculeat-typen. Betraffande deremot tarmvar-

torna sa torde Camponotiderna forete det ursprungligare for-

hallandet ^tminstone i afseende pa antalet. Sex tarmv&rtor

har jag aterfunnit hos alia af mig undersokta aculeater samt

for ofrigt anda nere bland Phytospheces. Det for Myr-

micidae och Tapinoma utmarkande 3-talet har jag deremot ej

aterfunnit hos nagon annan grupp,

Giftapparaten: Gadden hos Myrmicidae, Dolichoderidae,

Dorylidae och Poneridae ofverenstiimmer i hnfvuddrag med
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samma organ hos de fiesta aculeater. Hos Camponotidae ar

den deremot ytteiiigt ombildad.

S&som den ursprungligaste foimen for giftblasan torde

man kunna betrakta en med starkare muskelbelaggning ut-

rustad utvidgning af giftkortelns utforingsg&ng, sSdan den

fbrekoraraer hos atminstore en del Entomospheces. Mest af-

vikande forhallanden visa hiirutinnan utan allt tvifvel Cam-

ponotidae, hvilka, forsavidt jag kanner, i detta af'seende stS.

nastan isolerade bland de ofriga aculeaterna. Afven i af'-

seende pa bildningen af bikorteln visa sig dtminstone mS,nga

Camponotider mera afvikande fi'an den allmanna typen an

Myrmiciderna, hos hvilka bikorteln bibehallit ungefar samma
form, under hvilken den upptrader redan hos Entomospheces.

Analkortlar: Sadana forekomma blott hos Dolichoderidae,

och jag har ej lyckats antraff'a dem hos nagra andra hyme-

nopterer. Da de i sin allmanna form och i sitt liige ofver-

ensstamma med de inom andra grupper ofta antriiffade anal-

kortlarne, maste Dolichoderiderna harutinnan anses reprcsen-

tera det ursprungligare forh&llandet.

Larver: De smartare och rorligare Camponotid-larveTna,

aro viil att ansa sasom mindre ombildade an de tjocka, styfva

och med blott ytterst obetydlig rorelseformagu utrustade

Myrmicid- och DoUcJtoderid-lavvernsi, en slutsats som blir

nodvandig, d& de grupper, bland hvilka myrornas stamformer

torde varit att soka, i allmanhet ej mata sina larver.

Kokongspinningen ar endast bland Poneriderna en kon-

stant foreteelse. Hos Dorylidae och Camponotidae finner man
bade nakna och kokongholjda puppor, under det hos Doli-

choderidae och Myrmicidae endast nakna puppor forekomma.

D& emellertid kokongspinningen bland ofriga stekelgrupper

saval hogre som lagre ar en vanlig foreteelse, kan jag ej

annat an betrakta spinnkortlarnes funktionsloshet i de ofvan-

niimnda fallen sasom det mera differentierade forhallandet.

Slutligen m&ste de hela lifvet igenom arbetande Myrmi-

cid-honorna betraktas sasom mindre differentierade an Cam-
ponotid-honorna, hvilka endast pa ett ungt stadium lagga i

dagen nagon arbetsformftga.

Det of'van anforda synes mig tillrackligt motivera min

atgard att i den systematiska iippstilllningen beteckna JVTyr-

miciderna sasom den bland bar afhandlade underfamiljer som

i sin organisation bibehallit de fiesta ursprungligare forhallan-
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dena. Dolichoderiderna bora utan all f'raga stallas dem nar-

mast, och bland Camponotiderna har man att sasom de ininst

ombildade betrakta dem, som i bildningen af sitt nervsystem

samt af den till giftapparaten horande bikorteln niirma sig

till Myrmicidernas organisationstyp.

Med afseende p& den praktiska -anvandning, som mitt

arbete mojligen kan komma att f&, har jag sokt forena den

ur rent vetenskaplig synpunkt foga tillfredsstallande analy-

tiska uppstallningsmetoden med nagot utforligare familj- och

slagtbeskrifningar. Som jag maste betrakta dot for hvarje

grupp icke blott ur morfologisk utan afven ur biologisk syn-

punkt karaktaristiska s&som egande systematiskt varde, har

jag ansett mig bora i den systematiska framstallningen fasta

afseende iifven vid sadana egendomligheter i lefnadsfor-

hallanden och vanor, som kunna bidraga att belysa samban-

det formerna emellan.

Ofversigt af underfamiljer.

1. Petiolus l-'ledad, bildad af blott l:sta abdominalsegmentet.

5 och ^ med rudimentiir eller belt och h&llet ombildad

gadd. i^ ofta med oceller 2.

— Petiolus 2-ledad, bildad af de 2 forsta abdominalsegmen-

ten. $ och ^ med en, siillan rudimentar och ombildad

gadd. ^ utan oceller underf. I. Myrmicidae.

2. Pannlisterna taga sin borjan vid bakhornen eller vid sido-

kanterna af clypeus, som skjuter mer eller mindre in

mellan antennernas ledh&lor. Blott de 4 fSrsta abdomi-

nalsegmenten iiro synliga, dft abdomen betraktas ofvan-

ifran. Sista segmentet ar helt och h&llet doldt under det

4:de. Pygidium iir riktadt fraraSt och nedat eller rakt

ned&t. Kloakoppningen, i form af en transversell springa,

iir ej omgifven af nagra h^r. Hanens sporrar kamformiga

underf. II. Dolichoderidae.

— Pannlisterna taga sin borjan mer eller mindre nara bakre

kanten af clypeus, som ej skjuter in mellan antennernas led-

h&lor. Alia 5 abdominalsegmenten iiro synliga, da ab-

domen betraktas ofvanifran. Kloakoppningen iir liten,

rund och omgifven af hS,r. Hanens sporrar enkla eller

otydligt kamformiga underf. III. Camponotidae

.
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Ofversigt af slagten.

Underfam. I. Myrmicidae.

Arbetare

:

1. Arbetare saknas gen. 7. Anergates Fokel.

— Arbetare finnas 2.

2. Antennner 10-ledade med mycket stor, 2-ledad klubba.

Metanotum utan taggar... gen. 2. Solenopsis Westwood.
— Antenner 11- eller 12-ledade. Metanotum (bakhornen af

basalytan) med tviinae bakat eller snedt uppat riktade

taggar 3.

3. 2:dra petiolarleden pd iindre sidan med en framat och

ned&t riktad tagg 4.

— 2:dra petiolarleden utan tagg 5.

4. Mandibler med tandad tuggkant. -Maxillarpalper 4-le-

dade. Clypeus stor. Paunlister korta. Antennklubba

3-ledad g^n. 3. Fbrmicoxenus Mayr.
— Mandibler med otandad, skiirande tuggkant. Maxillar-

palper 5-ledade. Clypeus liten. Pannlisterna stracka sig

nastan upp till bakhuf'vudet. Antennklubba 4-ledad

gen. 4. Tomognathus Maye.

5. De tre sista antennlederna aro tydligt kortare an den

ofriga delen af flagellum gen. 1. Myrmica Late.

— De tre sista antennlederna tillsammans aro lika langa

som eller langre an den ofriga delen af flagellum 6.

Bakre kanten af clypeus mellan mandibelledgangen och

pannlisten ej uppbojd. ' Maxillarpalper 5-ledade. Pro-

notum franitill afrundadt. Thorax dubbelt langre an hojden

gen. 5. Leptoihorax Mate.

6. Bakre kanten af clypeus mellan mandibelledgangen och

pannlisten uppbojd i form af en upphojd list, som fram-

till begransar antennfaran. Maxillarpalper 4-ledade. Pro-

notum med vinkligt utstaende framhorn. Thorax kort

och hog - gfii^- 6. Tetramorium Mate.

Honor^):

1. l:sta petiolarleden tjock, bredare an laugden, pS, ofre

sidan afrundad; 2:dra leden halfklotformig, kalottformigt

') Honan af si. Tomognathus ar annu okand.
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omfattande l:sta leden af abdomen, hvilken senare visar

en langsg&ende intryckning gen. 7. Anergates Foeel.

— l:sta petiolarleden hopdragen, framtill of'tast cylindriskt

afsmalnande 2.

2. Antenner med mycket stor 2-ledad klubba. Metanotum

utan taggar gen. 2. Solenopsis Westw.
— Antennklubban bildas af fler an 2 leder. Metanotum

med taggar 3.

3. 2:dra petiolarleden pft undre sidan med en framat och

nedat riktad tagg gen. 3. Pormicoxenus Maye.

— 2:dra petiolarleden utan tagg ,. 4.

4. Framvingar med halfdelad eubitalcell. Sporrar kamformiga

gen. 1. Myrmica Late.

— Framvingar mod odelad eubitalcell. Sporrar enkla 5.

5. Bakre kanten af clypeus mellan mandibelledg&ngen och

pannlisten ej uppbojd. Maxillarpalper 5-ledade. Foga

storre an arbetarne gen. 5. Leptothorax Mate.
— Bakre kanten af clypeus mellan mandibelledg^ngen och

pannlisten uppbojd i form af en upphojd list, som

framtill begransar anteunfaran. 2—3 ganger storre an

arbetarne gen. 6. Tetramorium Mate.

Hanar ^):

1. Vingar saknas 2.

— Vingar finnas 3.

2. Thorax bygd pS, det for hanarne typiska sattet. Ving-

rudiment finnas i form af mer eller mindre tydliga ut-

skott frSn artikulationsstallena. Petiolarlederna mycket

stora, foga olika de ofriga abdominalsegmenten; 2:dra le-

den utan tagg pft undre sidan. Abdomen stor, med nedS,t

och fram&t krokt spets. Antenner 11 ledade

gen. 7. Anergates Foebl.

— Thorax bygd s&som hos arbetarne; vingrudiment saknas.

Petiolarlederna sm&; 2:dra leden p§. undre sidan med en

nedat och framat riktad tagg. Abdomen ej framatkrokt.

Antenner 12-ledade gen. 3. Formicoxenus Mate.

3. Mesonotum med 2 bakat convergerande, djupt intryckta

linier, hvilka naarot bakom midton forena sig till en midt-

fara, som striicker sig till bakre kanten af mesonotum..- 4.

') Hanen af si. TomognatJms ar annu okand.
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— Mesonotum utan convergerande Hnier —
gen. 2. Solenopsis Westw.

4. Fraravingar med halfdelad cubitalcell

gen. 1. Myrmica Late.

— Pramvingar med odelad cubitalcell 5.

5. Antenner 10-ledade gen. 6. Tetraniorium Mate.

— Antenner 12—13-ledade gen. 5. LeptotJiorax Matr.

Underfara. II. Dolichoderidae.

Arbetare:

Metanotum ej kubiskt; livalf'dt, otandadt; dess bakre,

sluttande yta ej konkaverad. Petiolus mycket smal, utan

fjall, betackt af den framtill ofverskjutande abdomen
gen. Tapinoina Fokst.

Hona:

Metanotum hvalfdt, otandadt; dess bakre sluttande yta

ej konkaverad. Petiolus mycket smal, utan fjall, betackt af

den framtill ofverskjutande abdomen. Vingar med en enda

cubitalcell gen. Tapinoma F6bst.

Ha ne:

Hypopygium i midten djupt inskuret. Vingar med en

cubitalcell gen. Tapinoma Forst.

Underfam. III. Camponotidae.

Arbetare:

1. Antennerna fastade vid eller nara midten af pannlisterna.

Clypealfarorna skilda fr&n antennfarorna. Oceller saknas.

gen. 4. Camponotus Matr.

— Antennerna fastade vid eller nara bakre kanten af cly-

peus 2.

2. Mandibler triangulara, breda, plattade, med tandad tugg-

kant 3.

— Mandibler smalt skiirformiga, bagbojda, spetsiga, utan

egentlig tuggkant gen. 3. Polyergus Latr.
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3. 2:dra, 3:dje, 4:dje och 5:te lederna af flagellum kortare

an de ofriga. Oceller otydliga eller saknas. Pannfaltet

otydligt gen. 1. Lasius Fabk.

— De forsta lederna af flagellum lika ISnga som eller langre

sin de foljande med undantag af den sista. Oceller alltid

tydliga. Pannfaltet tydligt begrasadt

gen. 2. Formica L.

Honor:

1. Antennerna fastade vid eller niira midten af pannlisterna.

Clypealfarorna skilda fran antennfarorna. Vingar ntan

discoid alcell gen. 4. Camponotus Mayr.
— Antennerna fastade vid eller niira bakre kanten af cly-

peus. Vingar med eller utan disco'idalcell 2.

2. Mandibler trianguliira, breda, plattade, med tandad tugg-

kant 3.

— Mandibler sasom hos arbetaren. Vingar med discoidalcell

gen. 3. Polyergus Latr.

3. 2:dra till 10:de lederna af flagellum nastan lika langa, de

ofriga langre. Pannfaltet otydligt begransadt. Vingar

oftast med discoidalcell gen. 1. Lasius Fab.

— De forsta lederna af flagellum langre an de foljande.

Pannfaltet tydligt begransadt. Vingar med discoidalcell

gen. 2. Formica L.

Hanar:

1. Antenner fastade vid eller nara pannlisternas midt. Cly-

pealfarorna skilda fran antennfarorna. Vingar utan dis-

coidalcell gen. 4. Camponotus Mayr.
— Antenner fastade vid eller nara bakre kanten af clypeus.

Vingar med eller utan discoidalcell. Clypealfarorna for-

enade med antennfarorna 2.

2. Mandibler breda, plattade, med skarande eller tandad

tuggkant 3.

— Mandibler sasom hos arbetare och bona men kortare, sma-

lare och mera cylindriska, friimre kanten af clypeus rak

gen. 3. Polyergus Latr.

3. Pannfaltet otydligt. Yttre genitalorgan mycket sma, de

yttre valvlerna plattade, dubbelt sa langa som bredden
vid basen, afsmalnande mot de afrundade spetsarne.

17
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Forsta leden af flagellum tjockare och ej kortare an den

2:dra gen. 1. Lasius Fab.

— Pannf'iiltet tydligt begriinsadt. Yttre genitalorgan stora
;

de yttre valvlerna knifFormiga. Forsta leden af flagellum

omkring Y„ kortare an 2:dra Genus 2. Formica L.

Underfam. I. Myrmicidae.

Petiolus 2-ledad, bildad af de tvanne forsta, knutlika ab-

dominalsegmenten. Af petiolarfjall fins blott en antydan i den
koniska upphojningen pS. forsta petiolarleden hos nagra former.

y utan oceller.

Abdominalganglier hos hanarne 4, hos honor oeh arbe-

tare oftast 5 (hos Anergates blott 4). Hos de senare ar sista

gangliets lage detsamma som hos Tapinoma d. v. s. ofvanpa

vagina mellan aggledarne.

Cardialapparatens »kulformiga partis (la boule Forel) ar

langstrilckt och beliiget omedelbart intill magtarmen, hvadan

det cylindriska midtpartiet saknas; likasa saknas calix. Der-

emot aro valvlerna mycket langstrackta.

Tarmvartar 3.

Analkortlar saknas.

Giftapparaten som hos Dolichoderidae, men gadden oftast

starkt utbildad, med en lang vid basen smal gaddranna samt

langa, spetsiga, bakatriktade stickborst. Bikorteln aflang.

Testes med blott 3 korta och tjocka spermsilckar. Sades-

bUsor korta, framat divergerande.

Puppor alltid kokonglosa. Larvernes ullhar med dubbel

hulling i spetsen (stundom finnas dock n&gra fa ullhar med
enkel hulling jemte de med dubbel, sa t. ex. hos Leptothoraa:

och Toniognaihus, hvilka dessutom visa alia mellanstadier

mellan dessa bada former af ullh&r ; sadana ofverg&ngsforraer

finnas afven hos MyrmicaAsiXVQr, hvilka stundom visa ullhS,r

med taggiga eller kort forgrenade hullingar). Larver tjocka,

foga rorliga.

Honorna deltaga nastan lika ifrigt som arbetarne i de

inomhus forekommande arbetena.

Biirningsmetoden (vid flyttningar) utmiirkes deraf att den

burna myrans kropp hanger ofver bararens rygg (se sid. 140).

Inga stackar eller varaktiga tufvor byggas af hithorande

former.
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Gen. 1. Myrmica Latr.

^ Hufvudet ovalt eller 4-kantigt med bakhornen afrun-

dade. Clypeus starkt konvex, baktill afrundad. Pannlister

korta, S-formigt bojda. Pannfaltet triangulart. Mandibler

breda, tandade. Maxillarpalper 6-ledade, labialpalper 4-le-

dade. Antenner 12-ledade, skaftet bagbojdt eller nara basen

med nastan ratvinklig bojning. Flagellum tilltagande i tjock

lek mot spetsen, de 3 eller 4 sista lederna bilda en mer
eller mindre afsatt klubba; de tre sista lederna tillsammans

kortare an de ofriga flagellarlederna. Ogon af medelmSttig

storlek.

Thorax utan eller med blott otydlig f&ra mellan meso-

och metanotum. Pronotum med afrundade framhorn. Me-
tanotum med tva starka uppat ocb bakat riktade taggar').

Porsta petiolarleden framtill cylindrisk, baktill knutformig;

2:dra leden knutformig.

Abdomen oval, betackt till ^/„ af sitt l:sta segment.

De bakre benparens l&r klubblika; sporrar kamformiga.

$ liknar ^ utom i de allmiinna honliga karaktarerna.

Vingar med en till hiilften delad cubitalcell samt en discoi-

dalcell. Storleken ej mycket betydligare an arbetarnes.

(5 Clypeus och palper sasom hos >^. Mandibler med bred,

tandad tuggkant. Antenner 13-ledade; antennskaftet af vex-

lande liingd; flagellum tilltjocknande mot spetsen^). Meso-

notum med tvanne intryckta konvergerande linier. Sporrar

kamformiga.

Larver dels med kortare, enkla eller i spetsarue foga

kompliceradt forgrenade har, dels med liingre antingen med
korta sidotaggar besatta eller i spetsarne kort forgrenade

bar. UUh&rens spetsar aro af vexlande form (se fig. 6) for-

men d iir den vanligaste; a iir foga krusig). Bo ijorden, under

stenar, men bygga iifven stundom sm& ovaraktiga tufvor.

Af detta slagte forekommer i vart land ett virrvarr af

former, livilka mer eller mindre tydligt narma sig nagondera

') Denna karaktar eger allmangiltighet endast for de inom Sverige an-
traffade formerna. Hos den sydeuropeiaka M. rubida ar deremot me-
tanotum obevapnadt.

^) Hos M. rubida ar flagellum tr&dformigt.
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af de sex racer, hvilka Fokel sammanfort under den gemen-

samma artbenamningen rubra L.

Talrikast iiro hiir, liksom afven Fokel uppgifver fallet

vara i Schweiz, mellanformerna mellan rugulosa ocli scahrino-

dis samt mellan laevinodis och ruginodis. Mellan scabrinodis

och lobicornis aro ofvergangsformerna afven, liksom i Schweiz,

talrika, dock visa de samtliga storre ofverensstammelse med
den forra an med den senare racen. Poeel omniimner fran

Schweiz afveu mellanformer mellan scabrinodis och sulcinodis

samt vissa varieteter af den senare, som tendera till likhet

med ruginodis. Sulcinodis av den race, som jag funnit mest

isolerad, utan nagra utpraglade ofvergangsformer till andra

racer. Den mest varierande ar scabrinodis. De hos de sex ra-

cerna foretradesvis varierande karaktarerna aro antennskaftens

bojning samt kroppsytans grofre eller finare strimning och

skrynkling (n. b. dessa karaktarer galla ^ och J ).

Enligt FoRELS exempel sammanfor jag de sex nedan-

beskrifna racerna under den enda artbenamningen rubra

(Curtis) Forel.
fc^

A r b e t a r e

:

1. Antennskaftet niira basen b&gformigt bojdt, utan nagon

tand eller flik pa krokningsstallet 2.

— Antennskaftet nara basen starkt knaformigt bojdt, stun-

dom i nastan rat vinkel; dess kna med en tand eller

flik; antennklubba 3-ledad 5.

2. Antennskaft nara basen sa smaningom bagformigt bojdt,

bojningsvinkeln mycket trubbig ; hufvudets sidor groft

natmaskiga, maskorna glatta oeh gliinsande, likas& pann-

faltet. Antennklubba 4-ledad 3.

— Antennskaftet nara basen starkt bagbojdt, bojningsvinkeln

narmar sig en rat; natmaskorna pa hufvudets sidor glatta

eller finkorniga; pannfaltet belt och ballet eller delvis

langdstrimmigt. Antennklubba 3-ledad 4.

3. Petiolus nastan slat eller blott med svaga sidorynkor; den

konkava ytan mellan taggarne pS metanotum glatt och

glansande. Rodgul, hufvudet ofvan brunaktigt, abdomens

ofre sida svartbrun eller brun. Langd: 4,5—5 mm
race 1. laevinodis Ntl.

— Petiolus starkt rynkig; den konkava ytan mellan taggarne
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pa metanotiim tvarrynkig. Fargen som hos foreg&ende.

Langd: 5—5,5 mm race 2. ruginodis Nyl.

4. Niitmaskorna pa hufvudets sidor finkorniga. Langdstrim-

morna bakom pannfaltet fina och sammantrangda: pann-

fiiltet till storsta delen glatt och med blott otydlig lilngd-

strimning pa bakre delen. Rodgul, hufvudets och abdo-

mens ofre sida mer eller mindre mork. Langd: 3,5

—

4,5 mm race 3. rugulosa Nyl.

— Natmaskorna pi hufvudets sidor glatta och glansande.

Langdstrimmorna bakom pannfaltet grofva och ej sam-

mantrangda; pannfaltet groft langdstriramigt. Rodbrun,

hufvudets och abdomens ofre sida svartbrun. Langd:

5,5—6 mm race 4. sulcinodis Nyl.

5. Antennskaftets kna med en tviirstald smal flik. Pann-

faltet groft langdstrimmigt. Metanotum mellan taggarne

glatt och glansande. Morkt rodbrun, benen Ijusare, huf-

vudets och abdomens ofre sida svartbrun. Langd : 5—6 mm.
race 5. lobicornis Nyl.

— Antennskaftets kna med en mer eller mindre afsatt,

snedt staid kol eller tand. Pannfaltet glatt eller langd-

strimmigt pa, sin bakre del. Metanotum mellan taggarne

vanligen fint tvarrynkigt. Rodgul, ofre sidan af hufvudet

och abdomen brunak^ig. Liingd: 3,5—5 mm
race 6. soahrinodis Nyl.

Honor:

1. Autennskaft nara basen bagformigt bojdt, utan n&gon

tand eller flik pa krokningsstallet : 2.

— Antennskaft nara basen starkt knaformigt bojdt, stundom

i nastan rat vinkel, dess kna med en tand eller flik; an-

tennklubba 3-ledad 5.

2. Antennskaft niira basen sa smaningom bagformigt bojdt,

bojningsvinkeln mycket trubbig; hufvudets sidor groft

natmaskiga; maskorna glatta och glansande, likas^ pann-

faltet; antennklubba 4-ledad 3.

— Antennskaft nara basen starkt b&gbojdt, bojningsvinkeln

narmar sig en rat. Natmaskorna pS. hufvudets sidor glatta

eller finkorniga. Pannfaltet belt och h&llet eller delvis

langdstrimmigt. Antennklubba 3-ledad 4.
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3. Taggarne pa inetanotum korta, ej langre an deras bredd

vid basen; den konkava ytan mellan dem glatt. Petiolus

nastan slat eller reed blott svaga sidorynkor. Gulrod

eller gulbrun, ofre sidan af hufvudet, bakkanten af pro-

notum, en flack vid vingroten, storre delen af scutellum

samt of'ta afven l:sta abdominalsegmentet ofvan mer
eller mindre morkt bruna. Langd: 6,r>—7 mm

race 1. laevinodis Ntl.

— Taggarne pa metanotum langa, ungefar 3 ganger sa langa

som deras bredd vid basen; den konkava ytan dem
emellan tvarrynkig. Petiolus starkt rynkig. Fiirg och

storlek sasom bos foregaende race 2. mginodis Nti.

4. Natmaskorna pa. hufvudets sidor finkorniga. Langdstrim-

morna bakom pannfaltet fina och tatt sammantrangda.

Fiirg och storlek sasom hos foregaende

race 3. rugulosa Nyl.
— Natmaskorna pa hufvudets sidor glatta och glansande.

Pannfaltet groft langdstrimmigt, strimmorna der bakom
grofva och ej sammantrangda. Kodbrun, mandibler, an-

tenner och ben brungula; hufvudet, abdomen, scutellum,

bakre hiilften af mesonotum, delvis afven pronotum samt

nagra sidoflackar pa thorax svartbruna. Langd: 6,5—7 mm.
race 4. sulcinodis Nyl.

5. Antennskaftets knii med en tvarstiild smal flik. Pann-
faltet langdstrimmigt. Metanotum mellan taggarne glatt

och glansande. Morkt rodbrun, benen Ijusare; hufvudets

och abdomens ofre sida svartbrun. Langd: 5—6 mm.
race 5. lobicornis Nyl.

— Antennskaftets kha med en mer eller mindre afsatt,

snedt staid kol eller tand. Pannfaltet glatt eller langd-

strimmigt pS. sin bakre del. Metanotum mellan taggarne

vanligen fint tviirrynkigt. Gulrod eller gulbrun, ofre sidan

af hufvudet, abdomen och flere flackar pa thorax bruna.

Langd : 5,5—6,5 mm race 6. scabrinodis Nyl.

H anar:

1. Antennskaft ungefar lika langt som halfva flagellum; an-

tennklubba 4—5 ledad 2.

— Antennskaft blott sa langt som de 2 eller 3 forsta flagel-

•larlederna; antennklubba 4-ledad 5.
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2. Antennskaft ntira basen bagformigt krokt 3.

— Antennskaft niira basen bojdt i nastan rat vinkel. Svart-

brun, glansande; mandibler, antennklubbor, tarser, benens
leder samt spetsen af abdomen mer eller mindre morkt
gulaktiga. Langd: 5—6 mm race 5. lobicornis Ntl.

5. Pannfaltet glatt och glansande eller ytterst finskrynkligt;

antennklubba 5-ledad 4.

— Pannfaltet groft langdstrimraigt; antennklubba 4-ledad.

Svartbrun, glansande; mandibler, flagellum, ben och stun-

dom iifven spetsen af abdomen mer eller mindre gul-

aktiga. Liingd: 5,5—6 mm race 4. sulcinodis Nyl.

4. De bakre benparens tibier rikligt besatta med langa, ut-

staende bar. Svartbrun, mandibler, flagellum ocb tarser

gula. Langd: 5,5—6 mm race 1. laevinodis Nyi,.

— De bakre benparens tibier med kortare, tilltryckta bar.

Farg som foregaende, likasa storleksvariationens griinser;

men vanliga storleken iir 6 mm race 2. ruginodis Nyl.

5. Panna och hjessa finkorniga, blott med nagra langdrynkor.

Bakre benparets lar i midten ej fortjockade. Tarser

rikligt besatta med bakatriktade bar. Svartbrun, glan-

sande, mandibler, flagellum och tarser gula. Langd: 4,5

—

4,7 mm race 3. rugulosa Nyl.

— Panna och hjessa finkorniga, men tatare langdrynkade an

hos foregaende, isynnerhet pa hufvudets sidor bakom
ogonen. Bakre benparets lar i midten nagot fortjockade.

Tarser rikligt besatta med langa, nastan vinkelratt ut-

staende hftr. Farg sasom hos foregilende. Liingd: 5,5

—

6 mm race 6. scabrinodis Nyl.

Gen. 2. Solencypsis '^) Westw.

y Hufvudet nastan qvadratiskt. Clypeus langs midten

nagot foga konkaverad; fordjupningen pa sidorna begransad

af tvanne lister, som framtill utlopa i tva sm& spetsiga tan-

der. Pannlister temligen korta. Pannfaltet smalt och otyd-

ligt begransadt baktill, der det fortsattes af en kort men bred

och djup pannfara. Mandibler temligen smala, med tandad

tuggkant. Maxillar- och labialpalper 2-ledade. Antenner

') Denna art har jag ej haft tillfalle iakttaga 1 naturen och anvander
dertor nastan ordagrant Andeb's beskrifning (Spec, des Formioides
pag. 386).
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lO-ledade, med skaft af inedelmattig langd ; flagellum i spet-

sen med en mycket stor tvaledad klubba, af ' samma eller af

betydligare langd an de ofriga flagellavlederna tillsammans.

Ogon mycket. sma^).

Thorax utan sp^r af nagon sutur mellan pro- och me-

sonotum samt med blott otydlig tviirintryckning mellan meso-

och metanotum, hvilket senare saknar taggar. Forsta petio-

larleden framtill cylindrisk, baktill knutformig; 2:dra leden

knutformig. Ben korta. Abdomen oval, dess forsta segment

betacker mer iin halften af dess langd.

2 Hufvud sasom hos y. Antenner 11-ledade men af

samma form som hos y. Ogon och oceller af vanlig storlek.

Metanotum obeviipnadt eller med 2 sma knappt synbara

knolar baktill. Petiolus sasom hos ^. Abdomen langstrackt,

bredare an thorax. Vingar med en cubital- och en dis-

coidalcell; nervus transversus fcirenar sig med ramus cubita-

lis externus. Storleken ofantlig i forhallande till arbetarnes.

(5 Hufvud kort. Mandibler smala, tretandade. Clypeus

mycket convex. Pannfaltet otydligt begriinsadt. Antenner

12-ledade, med mycket kort skaft, ej langre iin de tva forsta

flagellarlederna tillsammans; flagellum tradformigt, dess forsta

led kulformad. Mesonotum utan nagra konvergerande in-

tryckta linier. Metanotum mycket bugtigt, alldeles obeviip-

nadt. Forsta petiolarleden framtill cylindrisk, sa smaningom

tilltjocknande bakSt, pa ofre sidan med en i spetsen intryckt

upphojning; 2:dra leden bredare iin lilngden. Abdomen af-

lang; dess forsta segment betiicker mer iin hiilften af dess

liingd. Vingar sasom hos honan. Storleken ungefiir midt

emellan honans och arbetarens.

Boet griifves i jorden, ofta i mellanviiggarne mellan

storre myrarters kamrar.

Detta sliigte som iir utbredt i alia verldsdelar, de fiesta

arterna i Amerika, iir i Europa representeradt af tviinne arter^

af hvilka blott den ena antriiffats inom Sverige.

Arbetare:

Ljusgul med forsta abdominalsegmentet ofvan vanligen

morkare; stundom iir hela kroppen, isynnerhet hos storre in-

') Hos en i sodra Europa antraffad art utgoras de blott af en enda.

facett. Den svenska arten har 6—9 facetter.
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divider, Ijusbrun. Slat, glansande, foga punkterad, med tal-

rika utsUende bar. Langd : l,5--2,5 mm /ugax {La.tr.)

Hona:

Glansande svartbrun ; mandibler, antenner, ben och bakre

kanten af abdominalsegmenten brungula. Kroppen temligen

starkt punkterad, med talrika utstaende bar. Panna, man-
dibler ocb den bakre, sluttande ytan af metanotum finstrim-

miga. Liingd: 6—6,(j mm fugaai (Latk.)

Hane:

Glansande svart; mandibler, antenner ocb ben mork-

bruna eller gulbruna. Kroppen med talrika utstaende ha,r.

Hufvudet, med undantag af clypeus, pronotum, ofta afven

en storre eller mindre del af mesonotum, metanotum samt

petiolus finskrynkliga ; mandiblerna och pannan med langs-

gaende strimmor; abdomen slat. Langd: 4—4,5 mm
fugax (Latr.)

Gen. 3. Formicoxenus Mayr.

^ Hufviid aflangt med afrundadc bakhorn. Clypeus stor,

triangular. Pannlister korta, nastan parallela. Pannfiiltet

otydligt. Mandibler af medelraattig bredd, med tandad tugg-

kant. Maxillarpalper 4-ledade, labialpalper 3-ledade. An-

tenner 11-ledade med 3-ledad klubba; antennskaftet sfi. langt

som de 8 forsta flagellarlederna tillsammans. Facettogon af

medelmattig storlek.

Thorax ofvan foga bugtig, med tydlig men foga djapt

intryckt tviirfara mellan meso- och metanotum. Metanotum
med tviinne starka, bakitriktade taggar. l:sta petiolarleden

ofvan med en konisk upphojning, undertill med ett bredt

nedat och fram&t riktadt utskott. 2:dra petiolarleden kortare

men bredare, undertill med en stark ned&t och framat riktad

tagg.

Abdomen oval; dess l:sta segment, som ar mycket stort,

betacker nastan fullstiindigt de ofriga. Bortersta benparets

lar spolformiga. Sporrar enkla.

!)f Hufvud, med undantag af forekomsten af oceller, pe-

tiolus och abdomen s&som hos ^. Vingar med en cubital
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och en discoidalcell; nervus transversus forenar sig med
nervus cubitalis vid dess delningspiinkt. Storleken ej mycket

betydligare an arbetarens.

Inom hvarje Forraicoxenus-samhalle trafFas regelbundet

talrika ofVergangsformer mellan $ och ^, hvilka utmiirka sig

genom mer eller mindre tydliga oceller jemte mer eller

mindre irtermediiir byggnad af thorax.

(5 Hufvud sSsoni hos ^ men med tydliga oceller. Man-
dibler rudimentara, ej pa l&ngt nar naende tillsammans med
spetsarne ; tuggkanten snedt afskuren, smal och otandad,

dess ofre horn nilgot framspringande. Palper sasom hos y.

Antenner 12-ledade, med 4-Iedad klubba; de yttre lederna

lyrformigt utltbojda; skaftet lika langt som de 7 forsta fla-

gellarlederna tillsammans.

Thorax bygd sasom hos 5 men nagot langre och smar-

tare. Vingar sak'nas. Petiolus sasom hos y. Abdomen 7-

ledad sSsom hos alia myrhanar, smalare an hos arbetarne

men for ofrigt af ungefar samma form, ity att de bakre seg-

menten utom vid kopulationen aro nastan fuUstandigt be-

tackta af det stora l:sta segmentet.

Yttre generationsorgan sma. Tackfjallen triangulara.

De yttre genitalvalvlerna pa insidan med stark skedformig

konkavering, som fuUstandigt upptager de ofriga genital-

valvlerna.

De mellersta med mycket stor hakformigt nedatkrokt

spets; de inre ha hela undre kanteu sagad samt en liten

ned^triktad hake i spetsen.

Larverna ha bade rygg- och buksidans har ungefar lika

l§,nga och pa samma siitt forgrenade: antingen med spetsarne

kort tvdgreniga och grenarne med eller utan taggar, eller

ock med enkla taggiga spetsar (den senare harformen ar sall-

syntare). UUhar af vanlig form, hos mindre larver talrika,

hos aldre mycket sparsamma.

Boet forlagges alltid i stackar tillhoriga F. rufa eller

pratensis; det utgores antingen af kamrar utgrafda i nagon

af stacken omsluten stubbe eller anordnade i stackens tack-

lager.

Arbetare:

Glansande, nastan utan beh&ring. Eodgul, antennklubbor

brunaktiga, abdomen svartbrun. (Den rodgula fargen ofver-
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gar of'ta, siirdeles hos stone individer, livilka i regeln aro

$^, till en brunaktig). Langd: 2,5—3,3 mm.... nitidulus (Ntl.)

H o n a

:

Mer eller miudre morkt rodbrun eller svartbrun; hufvud

och thorax ofvan samt hela abdomen svartbruna. Vingar

svagt rokskuggade, med brunt vingmarke. Langd : 3—3,5 mm.
nitidulus (Ntl.)

Hane:

Af samma farg som arbetaren och varierande 8om han;

men antennklubborna aro nilsta alltid rodgula. Langd: 2,5

—

3,3 mm nitidulus (Stolpe.)

Gen. 4. Tomognathus Mayk.

^ Hufvud stort, rektangulart; bakre kanten konkaverad.

Clypeus liten, i midten intryckt. Pannlister mycket Iftnga,

naende nastan anda till bakhufvudet. Antennfarorna djupa,

kunna upptaga hela antennskaftet. Mandibler breda, med
Bkarande, otandad tuggkant, som ar svagt konkaverad. Maxil-

larpalper 5-ledade; labialpalper 3-ledade. Antenner 11-le-

dade; skaftet plattadt; flagellum med 4-ledad klubba. Thorax

ofvan foga bugtig, insnord mellan meso- och metanotum.

Metanotum med korta, bakStriktade taggar. l:sta petiolar-

leden ofvan med en stor konisk upphojning, undertill med
ett bredt ned&t och framat riktadt utskott. 2:dra petiolar-

leden kortare, men bredare, undertill med en nedat och

framat riktad tagg. Abdomen oval. l:sta abdominalsegmen-

tet stort, men betacker ej fullstandigt de ofriga (hvilket

nastan ar fallet hos foregaende slagte). Bortersta benparets

lar spolformiga. Sporrar enkla.

$ och (5 okanda.

Larverna ha starkt chitiniserade och stora mundelar.

Buksidan saknar, atminstone hos storre larver, har. Rygg-

sidans har likna /^or-nu'co^enMS-larvernas utom uUharen, hvilka

har ha pa manga olika satt formade spetsar. NSgra ha enkel

hulling, de fiesta ha dock dubbel, s^som hos andra Myrmi-

oider. Mellan dessa ytterligheter finnas atskilliga ofvergangs-
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former. En del ha mycket djupt klufyen spets och langa

liullingar liksorn hos Anergates-\a,rvev. Arten traffas i sain-

hallen af Leptothorax acervoruni och muscorum, hvilkas arbe-

tai-e da spela rollen af slafvar.

A r b e t a r e

:

Ljust lostbrun, autennklubbor nagot morkare, abdomen
svartbrun. Kroppen med spridda, langa har. Hufvud och

thorax langdstrimmiga. Langd: 3,5—4,5 mm.-., sublaevis (Nyl.)

Gen. 5. Leptothorax Mayr.

^ Hufvud qvadranguliirt, med afrundade bakhorn. Cly-

peus 3-kantig; dess t'ramre kant nara mandibelledgangen

nagot uppbojd. Pannliater temligen korta, nastan raka, blott

baktill nagot foga divergerande. Pannfiiltet otydligt begran-

eadt. Mandiblev af medelm&ttig bredd och med mer eller mindre

tydligt tandad tuggkant. Maxillarpalper 5-ledade, labialpalper

3-ledade. Antenner 11- eller 12-ledade, med 3 ledad klubba,

hvars sista led ar lika lang som de tva foregaende till-

sammans.

Thorax langstrackt, temligen Mng, utan eller med blott

obetydljg intryckning mellan meso- och metanotum. Prouotum

med afrundade axlar. Metanotum med tvanne taggar. Forsta

petiolarleden framtill cylindrisk, .baktill knutformig; 2:dra

leden knutformig. De bakre benparens lar spolformiga; spor-

rar saknas a de tvanne bakre benparen. Kroppens ofre sida

med korta uppratta, i spetsen knapp- eller kulformiga borst.

Thorax och petiolus skrynkliga; abdomen glatt.

5 Hufvud och petiolus sasom hos <^. Thorax smal; me-

tanotum med 2 korta taggar. Vingar med en cubital- och

en discoidalcell; nervus transversus forenar sig med nervus

cubitalis vid dess delningsstalle. Ben och behftring sasom

hos ^. Storleken foga betydligare an arbetarens.

(5 Clypeus konvex. Pannfalt saknas eller iir otydligt.

Mandibler plattade; tuggkanten otandad eller med 4—5 tan-

der. Antenner 12- eller 13-ledade; skaftet kort. Hos arter

med 12-Iedade antenner ar flagellum sk smaningom tilltjock-

nande mot spetsen och dess 2:dra led ar langre an antenn-

skaftet. Hos arter med 13-ledade antenner ar flagellum i
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spetsen forsedt med en tydlig 4-ledad klubba; de ofriga fla-

gellarlederna aro korta. Mesonotum med 2 bakat konver-

gerande intryckta linier, hvilka efter sin forening ungefar

pa midten ai' mesonotum fortsattas af en midtfara, som strac-

ker sig bakat till scutellum. Metanotum med tva mer eller

mindve tydliga taggar.

Hithorande former arc mycket varierande, ocli talrika

ofvergangsfovmer finnas mellan flere af de iildre forfattarnes

arter, bvilket gifvit Forel anledning att afven inom detta

sliigte reducera artantalet genom att sammanfora uarst&ende

och sammanbundna former sS,som racer under gemensam art-

benamning.

Utan att vilja derigenom uttala nagon protest, tillftter

jag mig bar att framhalla sasom en egendomlighet inom den

for sondringar eljes allt for benagna entomologiska litera-

turen det forballandet, att acervorum- och <M6e?'Mm-grupperna

fatt bibehalla samma slagtnamn, oaktadt de skilja sig fran

hvarandra sftval genom olikheten i antennledernas antal hos

bS,de lianar och honor som ock genom antennernas och man-

diblernas vasendtligt olika form hos hanarne, allt karaktarer

som eljes plaga tillmatas generiskt viirde.

Bo i stubbar eller under stenar.

Arbetare;

Antenner 11-Iedade; thorax med en svag intryckning

mellan meso- och metanotum. Clypeus nagot litet konka-

verad i midten af frarakanten 1. acervorum (Fab.) Forel.

Benen med utst&ende bar. Liingden af taggarna pa

metanotum utgor ^L af basalytans. Rodgul eller rod-

brun, ofre sidan af hufvud och abdomen samt antenn-

klubborna mer eller mindre morkt svartbruna. Langd:

3,3—3,7 mm •. race 1. acervorum i spec. (Fab.)

Benen utan utstaende hSr. Langden af taggarne

p& metanotum foga mer an ^/^ af basalytans. Rodgul;

ofre sidan af hufvud och abdomen samt antenklubborna

bruna. Langd: 2,"—3,5 mm.... race 2. muscorum (Nyl.)

Forel uppgifver sig ej ha funnit mellanfor-

mer mellan dessa b&da racer, hvilka han dock for

deras Hkhets skull ansett sig bora forena under

samma artnamn. Sasom mellanformer iVro val dock
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att betrakta de former, som ha benen forsedda

med nagra enstaka utstaende har. Dessa hiinforas

af FoEEL till racen muscorum, hvars diagnos haa

derfor later lyda: »pattes sans poils ou presque

sans poils.

»

Antenner 12-ledade; thorax utan intryckning mellan meso-

och metanotum ^y Clypeus utan konkavering i frarakantens

midt. Gulrod eller gul, ofre sidan af hufvudet och abdo-

men, med undantag af en storre eller mindre del af l:sta

abdominalsegmentet, svartbrun. Mandibler, antennskaft samt

inre halften af flagellura gulaktiga. Langd: 2,3—3 mm
2. tuberum (Fab.)

Af denna art har jag funnit tvanne varieteter, en

Ijusare och en morkare, af hvilka den senare, forutom

genom sin morkare rodgula fiirg, utmiirkes genom storre

utbredning af den svartbruna fargen a l:sta abdominal-

segmentet, hvaraf blott omkring l:sta tredjedelen visar

kroppens allraanna grundfarg. Den Ijusare varieteten,

till hvilken for ofrigt finnas alia ofvergangar fr&n den mor-

kare, utmarkes genom sin Ijusare gulaktiga hufvudfiirg,

hvilken afven framtriider p3, storre delen af l:sta abdo-

minalseormentet, hvars ofre sida endast i bakre kanten

och pa sidorna ar morkare fiirgad. Bada varieteterna

forekomma lika allmant och pa samma lokaler och visa

sis; t. o. m. inora samma samhallen.

Honor:

Antenner 11-ledade; radialcellen oppen och temligen

langstrackt 1. acervorum (Fab.) Porel.

Benen med utstaende har. Kodgul, abdomen svart-

brun; ofre sidan af hufvud, thorax och ofta afven af

petiolus brun eller svartaktig; stundom ar mesonotum
gulrodt med svartaktiga flackar. Langd: 3,5—4,2 mm.

race 1. acervorum i spec. (Fab.)

Benen utan utstaende har. Rodgul, ofre sidan af

hufvud, thorax och abdomen brun. Thorax vid vin-

garnes artikulationsstallen svart. Langd: 2,7—3,5 mm.
race 2. muscorum (Nyl.)

') Denna karaktar bar allmangiltighet blott for de svenska formerna.
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Antenner 12-ledade; radialcellen sluten ocK temligen

liten. Brun; mandibler, antennskaft och inre halften af fla-

gellum, undra sidan af petiolus samt benen gula. Abdomen
undertill smutsigt gulaktig. Liingd: 3—4 mm

2. tuberum (Fab.)

Hanar:

Antenner 12-ledade; skaftet kortare iin 2:dra flagellar-

leden, som ar mycket l&ng. Flagellum sS, smaningom till-

tjocknande mot spetsen. Mandibler temligen korta och smala,

med afstott och otandad spets. Vingarnes radialcell oppen

och temligen l^ngstrackt 1. acervorum (Fab.) Forel.

Svartbrun, mandibler och ben bruna; tarsernas och

benens leder gulaktiga. Hufvud, thorax och abdomen
rikligt bekladda med iSnga, utstaende, hvita hdr. Langd:

3,5—5 mm race 1. acervorum i spec. (Fab.)

Svartbrun; mandibler gulbruna; ben Ijusbruna. Ofre

sidan af hufvudet, thorax och abdomen med spridda

utstaende har. Langd: 3,5 mm
race 2. muscorum (Nyl.)

Antenner 13-ledade; skaftet langre an 2:dra flagellarle-

den, som iir af samma langd som de ofriga lederna. Fla-

gellum med en temligen smal men tydligt afsatt 4-ledad

klubba. Mandibler med tandad tuggkant. Vingarnes radial-

cell sluten och temligen kort. Svartbrun, abdomens spets

och benen bruna; mandibler, palper, flagellum, tarser samt

benens leder ijusgula. Liingd: 2,5—3,5 mm
2. tuberum (Fab.)

Gen. 6. Tetramorium Mayk.

^ Hufvud qvadrangulart. Clypeus konvex, trekantig,

baktill afrundad, dess bakre kant mellan pannlisterna och

mandibelledgangarne iippvikt i form af en upphojd list, som
framtill begransar antennfarorna; friimre kanten af clypeus

inbojd. Pannlister niistan raka, bakat nagot divergerande.

Pannfaltet otydligt. Mandibler breda med tandad tuggkant.

Antenner 12-ledade, med 3-ledad klnbba. Thorax kort, blott

dubbelt sa ISng som hojden, dess ofre kontur nagot bSg-

bojd, utan tydlig insnorning mellan meso- och metanotum.
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Pronotum med trubbvinkliga framhorn. Metanotum med
tvanne korta taggar. Forsta petiolarleden framtill cylindrisk,

baktill knutformig; den 2:dra leden knutformig, bredare an

liingden. De bakre benparens l&r spolformiga. Sporrar enkla.

$ Hufvud och petiolus sasom hos ^. Vingar med en

cubital- och en discoidalcell. Nervus transversus forenar sig

med nervus cubitalis vid dess delningsstalle. Storleken 2—

3

gSnger arbetarens.

cJ Mandibler plattade, med tandad tuggkant. Antenner

10-ledade; skaftet kortare an 2:dra flagellarleden. Mesono-

tura med tvanne intryckta konvergerande linier. Metanotum

med tvanne svaga tander. Sporrar enkla. Vingar s&som hos

J. Storleken nagot underlagsen honans.

Larvernas beharing pa buksidan liknar Anercfates-lavver-

nas, ehuru haren iiro betydligt svagare och mindre forgre-

nade; de aro afven glesare och saknas stundom pa nagra

segment. Eyggsidans bar likna buksidans; men instrodda

bland dera finnas sparsamt langa, i spetsen forgrenade har

samt ett och annat ullhar med langa krokta hullingar.

Bo i grastorf ,eller under stenar.

A r b e t a r e

:

Hufvud och thorax skrynkligt langdstrimmiga, den se-

nare mellan strimmorna glatt och glansande. Petiolus rynkig.

Varierar till fargen fran svart (den vanligasto varieteten) till

gr^gul; mandibler, flagellum, benens leder samt tarserna.aro

alltid Ijusare. Langd: 2—3,7 mm caespitum (L.)

H on a

:

Hufvud, pronotum, metanotum samt sidodeiarne af thorax

strimmade; scutellura och storsta delen af mesonotum glatta

och glansande. Morkbrun, nastan svart, glansande ; man-

dibler, flagellum samt beuen, de senare belt och ballet eller

delvis, rodgula. Langd: 6—8 mm. caespitum (L.)

Hane:

Hufvud och metanotum strimmade; for ofrigt nastan

glatt. Glansande, svartbrun, nastan svart; mandibler, anten-

ner och ben gulaktiga. Langd : 6—7 mm caespitum (L.)
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Gen. 7. Anergates Foeel.

^ saknas.

$ Hufvudet niistan qvadratiskt, baktill starkt utskuret.

Clypeus triangular, raed djup intryckning langs midten, fram-

kanten bredt utskuren. Pannlister korta, niistan parallela.

Pannfaltet stort, triangulart, an med skarpa griinser, an otyd-

ligt begransadt. Pannan mer eller mindre konkaverad. Man-
dibler med skarande tuggkant samt en enda tand framtill.

Maxillarpalper 2-ledade, labialpalper 1-ledade. Antenner 11-

ledade, skaftet groft, cylindriskt, tilltjocknande mot spetsen.

Thorax kort och temligen hog. Metanotum med tvanne

taggar.

Forsta petiolarleden tjock, bredare an langden, ofvan af-

rundad ; 2:dra leden stor, halfklotformig, kalottformigt om-

fattande 1-sta leden af abdomen. Benen korta och grofva.

Sporrar saknas p§. de tvanne bakre benparen, hvaremot friimre

benparets sporrar iiro kamformiga; insidan af l:sta tarsleden

a frambenen iir dock ej kamformig utan blott besatt med
glesa oeh l&nga borst. Abdomen ar bos obefruktade honor

langs ofre sidan konkaverad, en egendomlighet soni faller

mycket i ogonen, men som det oaktadt syncs ha full-

standigt undg&tt de forfattare, som forut beskrifVit denna

art. Hos de befruktade uppsvaller abdomen i en oerhord

grad, sk att segmentens ryggskenor synas s&som jemforelse-

vis obetydliga svarta flackar, l^ngt skilda fran hvarandra ge-

nom de ofantligt uttanjda intersegmentalmembranerna.

Vingar med en cubitalcell.

S Hufvud baktill foga utskuret. Clypeus, pannflror och

palper sasom hos $. Maudibler med afrundad spets, utan

tander och utan afsatt tuggkant; mandiblerna na ej tillsam-

mans och iiro salunda rudimentiira. Antenner 11-ledade,

kortare och tjockare iin hos $.

Thorax bildad p& det for vingade hanar typiska siittet.

Af vingar finnas blott ytterst outvecklade rudiment i form

af mer eller mindre tydliga utskott fr&n artikulationsstallena.

Mesonotum utan convergerande linier; metanotum bak-

till med blott svag intryckning i midten ; taggar saknas. De
tva petiolarlederna iiro mycket stora, foga olika de ofriga

abdominalsegmenten. Abdomen stor, tjock, med nedSt och

fram&t krokt spets.

18
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Genitalvalvlernas tackfjiill mycket stora, halfcirkelfor-

miga, nSende l&ngt utom sista abdominalsegmentet. Yttre

genitalvalvler 9m&, triangulara niistan uppatriktade; inre ge-

nitalvalvler mycket stora framatriktade, spetsen n&got nedat-

krokt.

Ben korta och grofVa. Spovrar saknae ^ de bakre extre-

mitetparen. Framre benpavets sporrar aro pa Forkls afbild-

ning kamformiga. Jag bar blott funnit enkla, ytterst korta

rudiment af sporrar, hvilka forofrigt i manga fall alldeles

saknades. Porsta tarsalleden ar i forra fallet forsedd med
mycket sra§, och glesa tander pa insidan, i senare fallet sak-

nas afven dessa. D:r Foeel bar godbetsfullt tillsandt mig
en af de Anergates-hanar, after hvilka ban gjort sin beskrif-

ning, och denne bar, sftsom afbildningen visar, tydligt kam-

formiga sporrar.

Larverna utmiirka sig genom grofva, tatt cob hoptriingdt

forgrenade bar med i spetsen bopbojda grenar, hvilka syn-

nerligen pa buksidan aro starkt utvecklade. Pa sidorna samt

pa ryggeu finnas instrodda langre, taggiga oiler kortgreniga

bar samt ullltar med mycket lfl,ng dubbel bulling i spetsen.

Arbetarne ersiittas bos detta slagte af Tetramorium-s]a{vsir,

bvadan boet liknar ett Tetramorium-ho.

Hona:

Svart, antenner och ben brungula. Kroppen finskrynklig,

tatt punkterad, nastan glanslos, beb^ringen sparsam. Vingar

svagt rokskuggade. Langd : 2,5—3 mm atratulus Schenck.

Hane:

GrSgul, glanslos, tatt och skrynkligt punkterad, nastan

utan bebaring. Langd: 2,7—3mm atratulus (Schenck).

Underfam. II. Dolichoderidae.

Petiolus 1-ledad. Pannlisterna borja vid bakbornen eller

sidokanterna af clypeus som skjuter raer eller mindre in

mellan antennernas ledbSlor. Clypealfaror ej skilda fran an-

tennfarorna. Hos $ och >i arc blott de 4 forsta abdominal-

segmenten synliga, da abdomen betraktas ofvanifran. Sista
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segmentet iir belt och ballet doldt under det 4:de. Pygidiuni

iir riktadt framat och nedat eller rakt ned3,t. Kloakoppningen

ar stor och har form af en transversell springa samt iir ej

omgifven af n&gra h§,r.

Abdominalganglier hos hanen (af Tapinoma) 3, ho8 ho-

nan och arbetaren (af samma sliigte) 4. Hos de senare ar

sista gangliet belaget ofvanpa vagina mellan de bS,da aggle-

darnes bas.

Cardialapparaten belt ocb hallet insankt i krafvans bMig-

het, saknar calix eller bar en kort tillbakabojd s&dan (sa bos

Tapinoma). Det cylindriska midtelpartiet mycket kort.

Tarmv&rtor 3 (Stminstone bos Tapinoma).

Giftkorteln bildar ej n&gon pa giftblftsan belagen skifva.

GiftbUsan vanligen liten eller till ocb med belt ocb

h&Uet rudimentar. Giftkortelns utforingsg&ng ar vid myn-
nandet i blasan knoppformigt uppsvald.

Gadden iir mycket liten men bar spetsiga, bakatriktade

stickborst ocb ofverensstiimmer iifven for ofrigt med Myr-

micidernas.

Analkortlar finnas, hvilka afsondra ett flytande, bos Ta-

pinoma nastan mjolkbvitt och starkt luktande iimne.

Pupporna aro alltid kokonglosa. Larver tjocka. foga

rorliga.

Barningsmetoden (yid fiyttningar) oregelbunden; oftast

omfattar dock biiraren ryggsidan af petiolus pa den burna

myran, som barvid vander bufvudet ned§,t.

Hitborande former bygga inga stackar eller varaktiga

tufvor.

Gen. Tapinoma Forst.

^ Hufvud baktill bredare. Clypeus triangular, med smal

ocb djup inskarning i midten af framkanten. Pannlister pa-

rallela. Antenner 12-ledade, fiistade vid pannlisternas borjan

vid sidokanten af clypeus; skaftet Idngt; ilagellum foga till-

tjocknande mot spetsen. Pannfalt, pannranna ocb oceller

saknas Mandibler breda, med lang, tandad tuggkant. Maxil-

larpalper 6-ledade, labialpalper 4-ledade. Thorax med svag

insnorning mellan meso- och metanotum. Pronotum bredt.

Metanotum kort, otandadt, hvalfdt; den bakrc'sluttande ytan

ej konkaverad. Petiolus mycket smal, utan tydligt fjall,
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betackt af den fraintill forlangda abdomen. Sporrar kam-

formiga.

Cardialapparaten mycket bred och kort, ined kort, till-

bakabojd calix.

2 Hufvud, petiolus och sporrar sasom bos y. Dock iiro

forutom ocellerna afven pannfaltet och pannrannan mer eller

mindrc tydliga. VIngar med en cubital- och en discoidal-

cell, hvilken senare dock kan saknas.

(J Hufvud och palper sSsom hos J och ^. Antenner 13-

ledade; skaftet Idngt; flagellum temligen tjockt, trS,dformigt

med niistan lika l8,nga leder, med undantag af den sista, som

ar langst. Petiolus tjock, ofvan snedt afplattad och afrundad,

sedd fran sidan nastan rhomboidisk.

Hypopygium i midten djupt inskuret och derigenom de-

ladt i tviinne flikar. Yttre genitalvalvler skedformiga, kon-

vexa pa yttersidan.

Bo grafdt i jorden, under stenar.

Af detta slagte, som ar utbredt i Asien, Amerika och

Oceanien, tinnes blott en enda europeisk art.

Arbetare:

Svart eller svartbrun, mandibler, ofta afven antenner och

ben morkbruna, tarser gulaktiga. Kroppen mycket fint punk-

terad, utan borsthar men med riklig hvit pubescens. Langd:

2,5— 3,5 mm erraticum (Latk.)

Hona:

Svartbrun, benens leder och tarserna samt ofta afven

tibier och flagellum rodgula. Behdring s&som hos '^. Langd
4,5—5 mm erraticum (Latr.)

Hane:

Svartbrun, benens leder och tarserna samt ofta afven

tibierna brungula. Fint punkterad, nastan glanslos och med
tat pubescens. Langd: 4— 5 mm erraticum (hxiB..)
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Underfam. III. Camponotidae.

Petiolus 1-ledad, ofvan med tydligt, ofta stort, hoptryckt

sfjalU. Pannlisterna borja nara bakre kanten af clypeus, som

ej skjuter in mellan antenneraas ledhalor.

Hos $ och y aro alia 5 abdominalsegmenten synliga, da

abdomen betraktas frSn ofre sidan. Kloakoppningen ar liten,

rund och omgifven af bar. Hanarnes sporrar arc enkla,

Vingar alltid med blott en enda cubitalcell.

Cardialapparaten med en rak eller tillbakabojd calix,

som alltid omgifves af cirkuliira muskier.

Tarmvartor 6. Abdominalganglier 4. Sista gangliet fiam-

for vagina.

Giftkorteln hopslingrad till en oval skifva pa ofre sidan

af giftblasan. Gaddens ranna med mycket bred bas; stick-

borst trubbiga, inat och bak&t riktade.

Analkortlar saknas.

Spermsackarne i testes talrika, smala. Siidesbl&sor lang-

striickt ovala, fram&t foga divergerande.

Larvernas uUh&r med enkel hulling. Larver temligen

rorliga.

Puppor vanligen omgifna af kokong, som dock kan

saknas.

Honorna deltaga ej i de inom samhallet forekommande

arbetena. Befruktade och vid svarmningen i'rkn boet bort-

fiugna honor ega dock formaga att till sitt skydd grafva obe-

tydliga halor och genom att der uppfoda uagra f& sma ar-

betare grunda nya samhallen.

Den typiska barningsmetoden (vid flyttningav) utrnarkes

deraf att den burna myran sammankroker sig under bararens

kropp (se sid. 140).

Hithorande former aro de enda som bygga stackar eller

varaktiga tufvor.

Gen. 1. Laskis Fab.

^ Clypealf&rorna ej skilda fran antennf&rorna. Clypevis

trapezformad, convex. Pannlister korta. Pannfaltet bredt,

ej skarpt begransadt. Mandibler triangulara, med tandad tugg-

kant. Maxillarpalper 6-ledade, labialpalper 4-ledade. Anten-

ner 12-ledade, fiistade vid bakhornen af clypens; flagellum
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tilltjocknande mot spetsen, dess 2:dra--5:te ieder kortare eller

atminstone ej langre iin de foljande. Oceller siillan tyd-

liga, saknas ofta. Thorax insnord mellan meso- och meta-

notum, hvilket senare ar puckelformadt. Petiolus raed rakt

eller nastan rakt uppstaende fjall.

Cardialapparaten s^som hos Formica.

5 Hufvud och petiolarfjall sasom hos ?. Abdomen myc-

ket stor. Vingar ISnga, mad en cubitalcell och en discoidal-

cell, hvilken senare dock stundom saknas. Storleken alltid

inycket betydligare an arbetarnes i jemforelse mod forhallan-

det hos de foljande sliigtena.

(5 Mandibler breda med den skiirande tuggkanten blott

framtill bevapnad med en stor tand utom hos en enda art, um-

hratus, hos hvilken tuggkanten typiskt ar tandad i hela sin

utstrackning. (Afven hos de ofriga arterna finner man en-

staka individer ^om ha mandiblernas tuggkant forsedd med
ett f&tal sma tander). Palper sasom hos ^ och $. Anten-

ner 13-ledade, med tr&dformigt flagellum; flagellarlederna uu-

gefar lika langa, den l:sta leden ar tjockare an de ofriga.

Pannlister korta. Genitalvalvler mycket sma. Yttre genital-

valvler plattade, dubbelt &h langa som bredden vid basen,

utat afsmalnaude, med afrundad spets.

Sista abdominalgangliet rundadt och belaget omedelbart

framfor vagina.

Giftapparatens bikortel paronformig.

Puppor alltid omgifna af kokong. (De enstaka fall da

FoEEL funnit nakna La««MS-puppor aro sannolikt att forklara

sasom ett fortidigt oppnande af kokongerna).

Larver med greniga tata har pS, saval rygg som buksi-

dan. Haren af samma typ som hos Camponotus-\aT\Qr, med
glesa, langa, finspetsiga eller kortare och sammantriingda

grenar. UUhar (hos L. fuliginosus synnerligen talrika) med
fint utdragen rak spets, sallan med hakformad spets, sasom

hos Camponotus. Hos fullvuxna larver har jag funnit glesa,

sidotaggiga borst men deremot inga uUhar eller greniga har.

Byggnadssiitt mycket vexlande; bygga ofta stora varaktiga

tufvor. Arbetarne ses aldrig bara hvarandra. Sliigtets om-

kring 20 arter (deri racerna inbegripna) tillhora till storre

delen gamla verlden och Nord-Amerika. I Sverige finnas

6 racer, fordelade pa 4 arter.
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Arbetare:

1. Kroppen starkt glansaude, nastan utan pubescens ocli

med blott spridda utstaende hkr. Djupt svart; mandibler,

flagellum oeli tarser gulioda; lar, tibier och antennskaft

beckbruna. Hufvudet hjertformigt, baktill utskuret. Oceller

mycket sma men tydliga. Liingd 4—5 mm
1. fuliginosus (Latr.)

Denaa art utbreder eu stark, ej obehaglig lukt.

De papperslikuande boen byggas i ih&liga' trad, ofta i

ekar.

Kroppen foga gliinsande; abdomen tatt pubescent. Tho-

rax brun, gul eller rodgul. Oceller otydliga eller saknas... 2.

2. Hufvud, thorax och abdomen mer eller inindre morkt

bruna ; mandibler, antenner och ben helt och h&llet eller

delvis rodbruna eller gulbruna 2. niger (L.) Fokel.

Antennskaft och ^tibier med niistan vinkelratt ut-

st&ende hftr. Fargen vanligen morkare an hos foljande

race. Liingd: 3—4 mm race 1. niger i spec. (L.)

Antennskaft utan utstaende hi\r. Fargen ofta tem-

ligen Ijus. Liingd: 2,5—4 mm
race 2. alienus (Ij^ORST.)

Mellanformen nigro-alienus bar intermediiira karak-

tiirer. Jag har funnit den pa Oland. Ingendera af de

bada ofvanbeskrifna racerna ha nagon karaktilristisk

lukt. Fa Gottland, niira Myrviilder fann jag emellertid

nigra i tufvor af egendomlig form (se sid. 99) boende

samhiiUen, i hvilka arbetarne afveko frftn niger genom
en n&got Ijusare farg pa thorax samt genom en tem-

ligen stark myskliknande lukt. I detta hanseende niir-

made de sig en hos oss ej antriiffad race emarginatus,

hvilken utmiirker sig fran niger genom nilmnde lukt

samt genom den gulroda fargen pa thorax. De funna

samhallena torde derfor kunna botecknas sasom nigro-

emarginatus Forel.

Hela kroppen mer eller mindre Ijust gul 3.

3. Storleken mycket vexlande, vanligen obetydlig. Hufvud

och thorax ofta af morkare rodgul fiirg; stundom ar tho-

rax Ijusare, under det hufvud och abdomen iiro morkare

rodgula. PetiolarfjiiUet lagt, nagot litet bredare vid spet-
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sen an vid basen, foga eller Icke utskuret i spetsen.

Tibier utan utstaende bar. Liingd: 2—4 mm
3. Jiaviis (De Geer.)

FoREL omnamner en mycket liten varietet af gul-

hvit fiirg, med mycket sma ogon och af hvilken aldrig

nSgra stora arbetare triiffas. Liingd: 2 mm. Han bar

funnit den under stenar i Sebweiz, och Andre bar afven

erballit samma varietet fr&n sodra Frankrike. Denua
varietet ar bos oss mycket vanlig pa sterila lokaler;

oftast triiffas den pa bergen under de lost bland mossan

liggande stenarne. Sambiillena iiro alltid mycket fftta-

liga, ocb jag bar anledning antaga att de samtliga iiro

nybildade.

— Storleken foga vexlande, ofta betydlig. Hela kroppen

likafiirgad, gul, Petiolarfjiillet bogre iin bos foreg&ende

art, smalare vid spetsen iin vid basen. Liingd: 3,!)—4,5 mm.
4. umbratus (Nyl.) Fokel.

Tibier med iSnga utst&ende bS,r; ofre sidan af

thorax och abdomen riktigt bekliidd med liinga upp-

stSende bftr. Petiolarfjiillet foga eller icke utskuret i

spetsen. Liingd: 3,:i— 4,n mm
<race 1. umbratus i spec. (Nyl.)

Tibier utan utst&ende b^r; ofre sidan af thorax och

abdomen sparsaint bekliidd med korta uppstftende bar.

FetiolarfjiiU liingre iin bos f6rega.ende race, dock bogre

iin hosflavus, med utskiirning i spetsen. Liingd : 3,5—4mm.
race 2. mixtus (Nyl.)

Lasius umbratus ofverensstammer i lefnadssattet med L.

flavtis men bygger mindre ofta tufvor. Dessa bada racer

ofverensstiimma likaledes med hvarandra och med Jlavus der-

igenom att de sprida en mer eller mindre svag och flyktig

lukt, paminnande om den af L. fuliginosus. Mellanformen
mixto-vmbratus Foeel iir mig veterligen ej funnen i Sverige.

Honor:

Kroppen starkt gliinsande ehuru den vid stark forstoring

visar sig vara mycket flnt strimmig; foga pubescent och
med blott spridda, korta, utstaende bar. Fiirgen sSsom hos

^. Hufvudet bjertformigt, baktill utskuret. Vingarnes



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:0 ^8. 281

inre half't mod temligen stark brun vokskuggning. Liingd:

6—8 mm 1. fuliginosus (Latr.)

— Abdomen med tat pubescens. Kroppen brun eller gul... 2.

2. Hufvudet litet, smalare an eller knappt sa bredt som
thorax, utan tydlig inskarning- i bakre kanten. Thorax
temligen bred, men dock mycket smalare an abdomen 3.

— Hufvudet bredare an thorax, starkt utskuret i bakre kan-

ten. Thorax temligen smal; abdomen blott foga bredare

iin thorax 4. umbratus (Nyl.) Forbl.

Tibier med utst&ende hfir. Gulaktigt rodbrun; mun-
trakten, antennerna och vanligeu iifven benen brun-

gula. Petiolarfjallet vanligen vinkligt utskuret i spet-

sen. Vingarnes inre halft med brun rokskuggning.

Liingd: 7—8 mm race 1. umbratus i spec. (Ntl.)

Tibier utan utst&ende hSr. Gulaktigt rodbrun,

muntrakten, undre sidan af hufvud och thorax, meta-

notum, storre delen af petiolarfjallet samt benen rod-

gula. Petiolarfjallet foga eller icke inskuret i spetsen.

Langd: 6—8 mm race 2. mixtus (Nyl.)

3. Undre sidan af abdomen, kinder, antenner, mandibler

och ben gula. Kroppen forofrigt brun. Vingarnes inre

halft med brun rokskuggning. Langd: 7— 9 mm
3. flavns (De Geer.)

— Abdomens undersida af samma fiirg som ofversidan.

Hela kroppen morkt brun ; mandibler, antennskaft, tibier

och tarser rodbruna eller rodgula. Vingar nastan vatten-

klara. Langd: 7— 10 mm 2. niger (L.) Forel.

Antennskaft och tibier med utstftende hftr

race 1. niger i spec. (L.)

Antennskaft och tibier utan eller nastan utan ut-

staende hftr race 2. alienus Forst.

De honor, jag funnit i de ofvan niimnda sam-

hallena af nigro-emarginatus visade nagot sfl, nar

intermediiira karaktiirer utom i afseende pS, fargen,

som' fuUstandigt ofverensstiimde med den hos niger.

H anar:

1. Mandiblernas tuggkant skarande, blott med en enda stor

tand framtill. (Undantagsvis forekommer inom denna

afdelning hos enstaka individer mandibler med mer eller
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mindre tandad tuggkant; sft hai jug tunnh hos fuUginosus

och mindre sallan hos flavus) 2.

— Mandiblernas tuggkant med4 eller 5 tander. Hufvudet stort.

Pannranna alltid tydlig. Vingarnes inre halft med brun

rokskuggning. Kropp'en svartbrun 4.

2. Hufvudet med stark b&gf'ormig utskarning i bakre kan-

ten. Abdomen groft punkterad. Gliinsande, svart, fla-

gellum, benens leder samt tarserna gulbruna. Vingarnes

inre halft med brun rokskuggning. Langd: 4—5 mm.
1. fuliginosus (Late.)

— Hufvudets bakre kant foga eller icke utskuren. Abdomen
ej groft punkterad. Svartbrun, foga gliinsande, fiagellum,

benens leder, tarserna, ofta afven hela benen gulbruna... 3.

3. Pannrannan otydlig eller saknas. Pannan ofta med en

tvarintryckning. Antennskaft och tibier med utstSende

har. Vingar ofta nSgot rokskuggade vid basen. (Stun-

dom ehuru sallan trafiar man individer som ha mandi-

blernas tuggkant mer eller mindre tandad). Liingd: 3—

4

mm 3. flavus (De Geer.)

— Pannranna tydlig. Pannan utan tvarintryckning. Vingar

nastau vattenklara 2. nigei- (L.) Fokel.

Antennskaft och tibier med utstaende bar. Langd:

3,5—5 mm race 1. niger i spec. (L.)

Antennskaft och tibier utan utstftende hftr. Langd:

3,0—4 mm race 2. alienus (F6kst.)

Hanarne i de ofvanniimnda samhiillena ni iiigro-

emarginatus ofverensstiimma mora med niger.

4. Langd: 4—4,5 mm. 4. umbratus (Nyl.) Foeel.

Ogon med tydliga har

race 1. umbratus i spec. (Nyl.)

Ogon utan har... race 2. mixtus (Nyl.)

Hvad som i det foljande siiges betraffande &\k-

righeten att med sakerhet bestamma isolerade

hanar af slagtet Formica giiller iifven i frAga om
sliigtet Lasius.

Gen. 2. F^ormica L.

'^ Clypealf&rorna ej skilda fr&n antennfarorna. Clypeus

trapezformad, convex, ofta kolad. Pannlister bakat diverge-

rande, yttre kanten svagt konvex. Pannfaltet skarpt begran-
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sadt, triangulart. Mandibler triangulara,- med bred, tandad

tuggkant. Maxillarpalper 6-ledade (med undantag af F. pres-

silabris Syl. soin har 5-ledade maxillarpalper). Labialpalper

4-ledade. Antenuer 12-ledade, fasta vid bakhornen af cly-

peus; flagellum trSdformigt, med de forsta lederna.langre an

de sista (med undantag af sista leden). Oceller tydliga.

Thorax starkt insnord mellan meso- och metanotum, hvilket

senare ar puckelformigt. Petiolus med ett stort, vanligen

tunnt ocli skarpkantadt fjall. Abdomen temligen bred. Spor-

rar mer eller mindre karaformiga i sin yttre hiilft.

Formagen kort och bred, med rak calix.

5 Hufvud oeh petiolarfjall sasom hos 5. Vingar tem-

ligen langa, med en cubitalcell och. en stor discoidalcell.

(J Clypeus, pannfalt, pannlister och palper sasom hos y.

Mandibler med skarande tuggkant, framre hornet med en

enda tand ; hos en enda art (sanguinea) iir tuggkanten 4—5-

tandad. Antenner 13-ledade, skaftet Iftngt; flagellum trftd-

formigt, dess l:sta led blott '/g kortare iln den 2:dra. Midten

af thorax p& sidorna utvidgad. Petiolus med ett tjockt, 4-

kantigt, ofta i spetsen utskuret fjall. Abdomen pa ofre sidan

nedtryckt, nagot afsmalnande mot spetsen. Yttre genital-

valvler stora, knifformiga. Vingar sasom hos honan.

Sista abdorainalgangliet hos $ och ? narmar sig hos ra-

cerna af F. fusca till sin form och sitt lage samma ganglion

hos Lasius. Hos slagtets ofriga arter iir detta ganglion be-

laget langre framfor vagina samt bakS,t tillspetsadt och ut-

lopande i en oparig nerv s&som hos foljande slagten.'

Giftapparatens bikortel klufven i tvenne sidoriktade flikar.

Puppor vanligen omgifna af kokong, som dock hos n&gra

arter kan saknas.

Larver ej plattade, bakkroppen starkt utvidgad. Sftval

rygg som buksidan med sparsamma, korta, borstformiga h^r.

Arterna stackbyggande eller grafva sin bou i jorden, under

stenar.

Afven inom detta sliigte forenar jag enligt D:r Forels

exempel sasom racer under ett gemensamt artnamn flere af

de aldre arterna, mellan hvilka skilnaderna genom fynden af

stundom obestambara roellanformer utjemnats. Mellan fusca

och cinerea har jag funnit mellanformer, ehuru den utprag-

lade racen cinerea ej torde forekomma i v&rt land. Jag har

atminstone hvarken sjelf traffat den eller sett den i nagra
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andra svenska samlingar. For igenkannandet af de namnda
mellanformerna upptager jag likviil bar nedan dess diagnos.

Af slagtets ornkring 20 arter tillhora de fiesta Europas

och Nord-Amerikas fauna.

Arbetare ^):

1. Bakre delen af hufvudet nedtryckt, bakre kanten djupt

halfmanformigt utskuren. Petiolarfjallet bredt utskuret i

spetsen, skarp-kantadt 1. exsecta (Nyl.) Fokel.

Maxillarpalper mycket langa, 6-ledade, racka nastan anda

till nackh&let. Framre kanten af clypeus ej iippatbojd samt

utan tvarintiyckning. Pannfaltet glatt och glansande. Pe-

tiolarfjallet djupt utskuret i spetsen. Rodbrun, glanslos;

pannan, hjessan samt vanligen afven clypeus, antenner och

ben samt en fliick p& pronotum morkare, brunaktiga; abdo-

men svartbrun. Langd : 5— 7,5 mm
race 1. exsecta i spec. Nyl.

FoBEL beskrifver en varietet rubens, som han funnit

i Schweiz och som utmarker sig genom sin betydligare

storlek, genom den lifligt roda fargen a hufvud, thorax,

petiolarfjiill samt framre hiilften af l:sta abdominalseg-

mentet; den ofriga delen af abdomen samt en flack a

pannan aro bruna. Af deuna varietet har jag funnit ett

helt samhalle vid Mariehamn pa Aland samt spridda

individer i samhallen af den vanliga formen pa manga
stallen i Ostergotland.

Maxillarpalper mycket korta, knappast riickande utom

munnens bakre kant, 5-ledade; en af de yttersta lederna,

vanligen den sista, till hiiften delad. Framre kanten af cly-

peus uppatbojd samt der bakom en tvarlntryckning. Pann-

faltet fint tviirskrynkligt och foga glansande, nastan matt.

Petiolarfjallet foga djupt utskuret. Fargen morkare rodbrun

an den foregaende racens, och de hos denna senare bruna

kroppsdelarne af morkare brun farg. Langd: 3,7—6,5 mm.
race 2. pressilabris Ntl.

Mellanformen mellan dessa bada racer, eaisecto-pres-

silabris Forbl, har korta men 6-ledade maxillarpalper

') Som jag ej forr an efter tryckningen observerat min inkonseqvens
att inom detta slagte placera den Lasius narmast stAende arten
ifusca) sist, korrigerar jag den endast genom att har papeka den-
samma.
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samt alia ofriga karaktarer intermediara. BSda dessa

racer ha alltid kokongholjda puppor och bygga stackar

af fint material utan centralt bjelkverk.

- Bakre delen af liufvudet ej nedtryckt; bakre kanten tjock,

rundad, ej utskuren. PetiolarfjaLlet helbraddadt eller med
blott en obetydlig inskarning i ofre kanten 2.

. Framre kanten af clypeus i midten utskuren. Pannfaltet

finskrynkligt, glanslost. J\ler eller mindre lifligt rodbrun

;

panna och hjessa vanligen morkare, brunaktiga. Abdo-

men svartbrun. Langd : 6—9 mm.... 2. sanguinea Latr.

Puppor iin nakna an kokongholjda. Byggnadssatt

oregelbundet. Anvander oftast i sin tjenst /wsca-, siillan

ruJiharbis-&.vbei&Ye s&som »slafvar».

- Framre kanten af clypeus ej utskuren i midten 3.

. Storleken mycket vexlande inom samma samhalle. Krop-

pen undersiitsig, groft bygd. Hufvudet hos storre arbe-

tare betydligt bredare an thorax, som iir starkt insnord

mellan meso- och metanotum. Pannfaltet starkt glansande.

Kroppen glanslos, med mer eller mindre talrika borsthar;

thorax rod, med eller utan svartbruna ilackar pa pro- och

mesonoturn. Puppor med kokong. Bygger. stackar af

groft material. Langd: 4—9 mm.... 3. rufa (L.) Forel.

Ogon nakna. Pronotum rodbrunt eller med en

liten svartbrun flack, som ej nar bakre kanten. Hjessa,

panna, antenner och ben, de senare atminstone till

storsta delen, samt abdomen svartbruna. Clypeus mer

eller mindre tydligt kolad. Langd: 6—9 mm
race 1. rufa i spec. L.

Ogon h&riga. Pronotum rodbrunt med en stor

svart flack, som stracker sig till bakre kanten. De
minsta arbetarne nastan belt och ballet svartbruna.

Forofrigt till fargen som foregftende race. Clypeus

mer eller mindre tydligt kolad. Langd: 4—9 mm
race 2. pratensis De Geek.

Ogon ludna. Kroppen med talrika borsthar. Lif-

ligt rostrod; fiagellum och abdomen, med undantag af

l:sta segmentets framre del, samt stundom en liten

aflang flack pS hjessan svartbruna. Mindre arbetare

oftast morkare fargade, med morkare fliick k pronotum.

Clypeus utan eller med ytterst otydlig kol. Langd:
4—9 mm race 3. truncicola Ntl.
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Mellan de trenne lacerna af F. rufa iiro ofver-

gangarne talrika. Stundom aro mellanformerna

alldeles obestambara, hvilket isynnerhet galler de

mindre arbetarne, hvilka hos alia tre racetna iiro

hvarandra mycket lika. Svarigheten att ^tskilja

mellanformerna okas deraf, att de intermediara

karaktlirerna i regel atfoljas af intermediart bygg-

nadssatt. En med e.vsecta rubens Forel analog

varietet af rufa med belt ocli ballet rodt buf-

vud bar jag funnit pS sodra sluttningen af Are-

skutan.

- Storleken mindre vexlande inom samma sambiille. Krop-

pen sraartare an bos niirmast foreg&ende art. Hufvudet

foga bredare iin thorax, som ar mindre iusnord mellan

meso- ocb metanotum. Pannfdltet ar fint tvdrskrynkligt

och matt (utom bos racen gagates) tborax ocb bufvudet

vanligen svarta (utom bos racen rujiharhis, som bar naranda

kroppsdelar till storre eller mindre del rodbruna). Piippor

dels med, dels utan kokong. Bo i grafda bon, aldrig i

i stackar. Langd: 5—7,5 mm 4. fusca (L.) Forel.

Hela kroppen glansande becksvart, sparsamt be-

kliidd med tilltryckta sm&bar. Pannfiiltet vanligen glan-

sande men stundom matt. Antenner, ben ocb man-

dibler bruna. Abdomen mycket fint tvarstrimmig ocb

foga punkterad. Har ofta en om Tapinomas erinrande

lukt forutom den af myrsyran. Liingd : 5—7,3 mm.
race ]. gagates Latr.

Kroppen med medelmattig bebSring, matt, ej siden-

glansande; vanligen svartbrun, med antenner, tibier och

tarser rodaktiga. Pacnfaltet matt. Abdomen tiltt tvar-

strimmig och punkterad; med sparsarama iitst&ende

bar. Liingd: 5—7 mm race 2. fusca i spec. L.

Mer eller mindre lifligt rostrod; abdomen, bjessan

ocb pannan mer eller mindre morkt bruna. Ofta iir

hela kroppen brun med undantag af kinderna och kan-

terna af pronotum, som alltid iiro rodaktiga. Mindre

individer iiro oftast morkt fiirgade. Ofverensstiimmcr

i' ofriga karaktiirer med foregaende race. Liingd: 5—
7,5 mm race 3. rufibarbis Fab.

Hela kroppen tiitt bekliidd med fina, tilltryckta bftr

och derigenom sidengliinsande. Hufvud, tborax och
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petiolarfjall tatt besatt med uppvatta, abdomen med
bakatriktade hftr. Svartbnin, raandibler, antenner, ti-

bier och tarser rodaktiga. Stundom aro kinderna samt
kanterna af pronotum rodbnina; inera siillan ar hela

thorax rostrod {pinero-rufibarbis'?). Liingd: 5—7 mm.
race 4. cinerea Mayr.

Mellanfbrmer mellan gagates och fusca bar jag funnit i

Ostergotland samt pS, Oland och Gottland, men mera sallan.

De niirma sig gagates i den djupt svarta fiirgen samt den

ytterst sparsamma beharingen; men de ofverensstamma med
fusca deri att pannfiiltet ar matt och abdomen foga gliin-

saude till foljd af den tata tvarstrimmigheten.

Mellanformerna fusco-rujibarhis iiro isynnerhet p& Oland

talrika. De st& har narmare rufibarbis an fusca.

Fuaco-cinerea har jag t'unnit tviinne gSnger pS, Oland

samt en gftng pa Gottland. Den iir forsedd med mycket
tat, fin, griltt sidenskimrande behSring men ofverensstiimmer

med fusca i bristen pfi, utstaende har.

Honor:

1. Bakre delen af hufvudet nedtryckt, bakre kanten djupt

halfrndnformigt utskuren. Petiolarfjiillet bredt utskuret

i spetsen, skarpkantadt. Pannfalt glansande

1. exsecat (Ntl.) Forel.

Maxillarpalper och elypeus sftsom hos y. Vingar

med temligen stark brun rokskuggning, nerver och

vingmarke bruna. Foga glansande, brun ; mandibler,

kinder, antennskaft, framkanten af pronotum, metano-

tum, petiolarfjall och ben rodgula eller gulroda. Langd:
7— 9,.-) mm race 1. exsecta \ spec. Nyl.

Maxillarpalper och elypeus sSsom hos y. Vingar med
ytterst svag rokskuggning; nerver och vingmarke brun-

aktiga. Glansande, svart eller svartbrun; mandibler,

framre delen af kinderna, framkanten af pronotum, en

flack p& hvardera sidan af mesonotum, sidorna af me-
tanotum, petiolus (utom spetsen af fjallet), stundom
afven Iftren och antennskaft rodbruna. Liingd: 6— 7,5

mm race 2. pressilabris Nyl.

Om $ af exsecto-pressilabris, hvilken jag ej lyckats

antraffa, siiger FoREii att den i ofriga karaktarer ar
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intermediiir mellan de bada racerna men i storleken

mera narmar sig exsecta (under det snarare motsatsen

eger rum hos ^).

— Bakre delen af hufvudet ej nedtryckt; bakre kanten

tjock, rundad, ej utskuren. Petiolarfjallet helbraddadt

eller med blott en obetydlig Inskiirning i ofre kanten... 2.

2. Framre kanten af clypeus i midten utskuren. Pann-

faltet finskrynkligt, glanslost. Kodbrun, glanslos; abdo-

men svartbrun
;
panna, hjessa, flagellum, tibier och tarser

mer eller mindre morkt bruna. Vingar brunaktiga, rok-

skuggade. Langd: 9—11 mm 2. sanciuinea 1jA.tr.

— Framre kanten af clypeus ej utskuren i midten 3.

3. Abdomen kort, nastan klotformig, thorax till storre delen

rod eller rodbrun med mer eller mindre utbredd svart

farg k mesonotum, abdomen svartbrun. Pannfdltet alltid

4dtt och starkt gldnsande. Liingd : 9—11 mm
3. rufu (L.) FoEEL.

Abdomen utan pubescens och starkt glansande,

bronssvart med undantag af en rodbrun flack vid ba-

sen af l:sta segmentet. Pannan, hjessau, flagellum,

mesonotum, tarser och stundom afven clypeus och ti-

bier svartbruna; forofrigt rodbrun

race 1. rufa i spec. L.

Abdomen glanslos, tatt pubescent; utan utstSende

h&r pS kroppens ofre sida. Fargen sftsom hos fore-

gaende race med undantag af abdomen, som saknar

bronsglans och ar morkt svartbrun

race 2. pratensis De Geee.

Abdomen glanslos. Hufvud, thorax och abdomen

rikligt besatta med l&nga, fina, utst3,ende har, Lifligt

rostrod; Pannan och hjessan belt och hSllet eller del-

vis, flagellum, tre langsgaende linier k metanotum

eller hela metanotum, scutellum, abdomen med undan-

tag af framre hiilften af l:sta segmentet, stundom

afven framre kanten af pronotum svartbruna

race 3. truncicola Ntl.

Af racen truncicola har jag traffat en egen-

domlig varietet a Gotska Sandon. Hufvudet ar belt

och ballet rodt, likasa storre delen af l:sta abdo-

minalsegmentet, samt framre halften af samtliga

abdominalsegmenten, ett forh&llande som ger ab-
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domeD ett besynnerligt tvarbandadt utseende. De
fiesta der antraftade honorna tillhorde denna egen-

domliga varietet, men i samma samhallen aBtriif-

fades afven typiska honor afvensom ofvergangs-

former mellan de bada varieteterna. Arbetarne

varierade pa samma siitt ehiivu mindre ntpragladt.

Honor af raellanformerna rufo-pratensis och trunci-

colo-pratensis, af hvilka jag> blott haft tillfalle att se

den forra, ha intermediara karaktiirer.

— Abdomen mera afiang. Thorax svart eller svartbrun

(utom hos Tujiharhis). Pannfaltet raatt (utom hos gagates).

Liingd : 9—11 mm 4. fusca (L.) Foeel.

Pannfaltet sliitt, glansande. Becksvart, abdomen

starkt gliinsande; mandibler, antenner, pygidinm och

ben beckbruna. De tilltryckta korta haren pa abdomen
mycket sparsamma. Liingd : 9—11 mm

race 1. gagates Late.

Pannfaltet matt. Svartbrun, abdomen glatt, gliin-

sande, med mycket sparsam tilltryckt behdring; man-

dibler, antenner och ben rodbruna. Liingd: 9— 10,5 mm.
race 2. fusca i spec. L.

Pannfiiltet matt. Kroppen med tiit pubescens

och spridda utstsxende hilr. Mer eller mindre morkt rod-

brun, panna, hjessa, flagellum, 3:ne liingsflackar pa me-

sonotura, scutelhim samt ofre sidan af abdomen svart-

bruna. Liingd: 9—11 mm race 3. riifiharbis Fabk.

Pannfiiltet matt. Hela kroppen med mycket tiit

pubescens, af svag sidenglans. Svartbrun; mandibler,

antenner, pygidium och ben samt ofta iifven kinderna

och kanterna afpronotum rodbruna. Liingd: 9—11mm.
race 4. cinerea Mate.

H a n a r

:

1. Mandiblcrnas tuggkant med 4—5 tiinder. Framkanten af

clypeus utskuren i midten. Svartbrun; ben och genital-

valvler rodgula. Liingd: 7—10 mm. 2. sanguinea Late.

— Mandiblcrnas tuggkant skiirande, otandad, framtill utdra-

gen i en trubbig spets. Clypeus ej utskuren i midten, .. 2.

2. Bakhufvudet och petiolarfjiillet bredt bagformigt utskurna.

Svart; yttre genitalorgan gula, benen rod- eller gul-

bruna. Liingd: 5—9 mm 1. exsecta (Ntl.) Foeel.

19
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Maxillarpalper \knga, 6-ledade, naende bakat nastan

till nackhalet. Langd: 6—9 mm.
race 1. exsecta i spec. Nyl.

Maxillarpalper korta, 5-ledade, knappt naende utom

munnens bakre kant. Liingd : 5—7,5 mm
race 2. pressilahris Nyl.

Hancn afmellanformen exsecto-pressilahris^O^^h

bar korta 6-ledade maxillarpalper eller 5-ledade

med den 5:te ieden till half'ten delad.

— Bakre kanten af hufvudet ratlineior eller svagt konvex.

Petiolarfjallet foga eller icke utskuret 3.

3. Kroppen groft bygd, bred. Hufvud och thorax med rik-

liga utstaende bar. Abdomens pubescens utan siden-

glans. Kroppen svart; genitalvalvler samt vanligen iifven

benen gulroda 3. rufa (L.) Forel.

Mandiblerna belt och hallet svarta eller yttersta

spetsen morkt rodaktig. Petiolarfjall hogre och mindre

tjockt an hos truncicola. Ogon och abdomen med
mycket spridda utstaende bar. Langd: 9—11 mm

race 1. rufa i spec. L.

Mandibler och petiolarfjall sasom bos foregaende

race. Ogon och abdomen med talrika utstaende hSr.

Langd: 9—11 mm race 2. pratensis De Geer.

Mandiblernas spets till storre utstrilckning Ijust

rodbrun. Petiolarfjallet tjockt och lagt, tydligt bre-

dare an.hojden. Abdomen med talrika utstaende bar.

Langd: 9—10 mm race 3. truncicola ^yz^.

— Kroppen smartare, langre. Hufvud och thorax med
spridda utstaende bar, siiUan med riklig beharing, i hvil-

ket fall abdomen iir bekliidd af en sidenglansande pubes-

cens. Svart eller svartbrun. Genitalvalvler och benen

rodgula. Liingd: 7—10 mm. 4. fusca (L.) Forel.

Vingar starkt roksknggade. Kroppen svagt siden-

glansande. Liingd: 9—10 mm
race 1. gagates Latk.

Vingar svagt rokskuggade. Hufvud och thorax med
spridda hSi; pubescens svag, ej sidengliinsande. Pe-

tiolarfjiillet foga eller" icke utskuret. Abdomen med
svag metallglans. Liingd: 7—10 mm

race 2. fusca i spec. Ll
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Vingar och behftring sasom hos foreg&ende race.

Petiolarfiallet bredt men foga djupt utskuret. Abdo-
men utan metallglans. Langd: 8—10 mm

race 3. rufibarbis Fab.

Vingar sasom hos foregaende race. Hufvud och

thorax med talrika har. Pubescens mycket tat, isyn-

nerhet pa abdomen, som iir starkt sidenglansande.

Langd : 8—10 mm race 4. cinerea Mate.

Forofrigt iiro de olika racernas hanar mycket

sv&ra att med sakerhet bestamma, isynnerhet de

olika racernas af rufa. Detta ar i iinnu hogre

grad forhallandet med mellanformerna.

Gen. 3. Polyergus Lath.

^ Clypealf&rorna ej skllda fr&n antennfarorna. Clypeus

triangular, baktill rundad. Pannlister korta. nastan parallela.

Pannfaltet skarpt begriinsadt, 3-kantigt. Mandibler smalt

skarformiga, bagbojda, spetsiga. Maxillarpalper 4-ledade; la-

bialpalper 2-ledade. Antenner 12-ledade, fasta vid pann-

listernas borjan vid bakre kanten af clypeus. Oceller tyd-

liga. Thorax insnord mellan meso- och metanotum, hvilket

senare ar puckelformigt. Petiolus med tjockt, ovalt, hogt

och uppratt fjall. Sporrar enkla. Abdomen iiggrund. For-

magen kort och bred, med rak calix, Nervsystemet som hos

Formica. Giftapparatens bikortel framtill delad, men med
kortare flikar an hos Formica.

5 Hufvud, petiolarfjiill och ben s&som hos ^. Vingar

med en cubital- och en discoidalcell.

(5 Clypeus, pannfalt, palper och antennernas insertion

sasom hos ^ och J. Hufvudet bredt; mandiblerna bildade

som hos y och.$ men kortare, smalare och mera cylindriska.

Pannlister korta, bakat divergerande. Antenner 13-ledade;

antennskaftet ej langre iin de 2 eller 3 forsta flagellarlederna;

flagellum tradformigt, med forsta leden ej langre an bredden

och 2:dra leden atminstone dubbelt s& l&ng som den l:sta.

Petiolarfjiill tjockt, bredare an hojden, i spetsen utskuret,

Yttre genitalvalvler trianguliira, dubbelt s§. Mnga som bred-

den vid basen, i spetsen afrundade. Vingar sasom hos $.

Puppor omgifna af kokong eller nakna.

Om denna arts larver, som jag ej haft tillfiille att se,

kan jag ej lemna nagra upplysningar.
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Denna art anviinder alltid arbetare af F. fusca eller ruji-

harhis till »slafvar».

.

Arbetare:

Rodbrun eller rodgul. Mandibler och pannfalt starkt

glansande. Kroppen vanligen finskrynklig, oftast glanslos.

Abdomen framtill tiitt punkterad. Liingd: 5,5— 7,5 mm
1. rufescens Late.

Hona:

Rodbrun, mandibler, antenner och ben morkare; scutellum,

postscutellum och ofta afven kanterna af thoracal-segmenten

bruna eller svartbruna. Hufvud, mesonotum och scutellum

glansande och foga beharad; den ofriga delen af kroppen

finskrynklig, nastan glanslos. Hela abdomen tiitt punkterad.

Vingarne vid basen svagt rokskuggade, mot spetsarne nastan

vattenklara. Langd: 9,5—10 mm 1. rufescens Latr.

Hane:

Svart eller svartbrun ; mandibelspetsarne, bakkanten af

hvarje abdominalsegment, genitalvalvlerna samt delvis anten-

ner och ben brungula^). Hufvud och thorax glanslosa, fin-

skrynkliga; metanotum, petiolarfjall samt abdomen nagot

glansande, finskrynkliga. Vingar vattenklara. , Langd: 7 mm.
1. rufescens Late.

Gen. 4. Camponotus Maye.

y Clypealfarorna skilda frftn antennfarorna. Clypeus tra-

pezformad, med bakftt mer eller mindre' convergerande sido-

kanter. Pannlister S-formigt bojda. Mandibler triangiilara,

plattade, med tandad tuggkant. Maxillarpalper 6-ledade ; la-

bialpalper 4-ledade. Antenner 12-ledade, fastade vid eller

njira pannlisternas midt; de inre flagellarlederna nagot litet

storre an de yttre (med undantag af den sista). Oceller

saknas. Ofre konturen af thorax bildar en jemn krokning,

utan iatryckning mellan meso- och metanotum. Thorax fram-

') Enligt Mayes och Andres beskrifningar skulle roda flackar finuas
pa thorax. Sadana omuamnas ej af Foeel, och jag bar heller ej

funnit dem pa de af mig undersokta exeraplaren.
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till bred, bakat af'smalnande, starkt hoptryckt frSn sidorna,

niistan kolformad. Pronotum oj fastvuxet vid utan rorligt

forenadt med mesonotum. Petiolus med ett rakt, tjockt,

aflftngt, pa framre sidan convext, pa bakre sidan mera plant

fjall. Abdomen afiang, dess forsta segment ej liingre an dec

andra. Sporrar, 3.tminstone hos de svenska arterna, mer eller

mindre kamformiga. Bikortel och nervsysteni nastan som
hos foreg^ende. Sista gangliets opariga nerv dock langre.

Formagen ISng ocli smal, med rak calix.

$ Hufvud, petiolus och abdomen sasom 5.

Vingar med en enda cubitalcell och utan discoidalcell.

Storleken mycket betydligare an hos ^.

(5 Clypeus och pannlister sasom hos ^ och J. Antenner

13-ledade, fastade sSsom hos ^ och $. Antennskaft Mngt; fla-

gellum trSdformigt, med l:sta leden foga langre an de 2:dra.

Petiolus med tjockt fjall. Genitalvalvler sm&; de yttre valv-

lerna smala, taggforniiga, med trubbig, fortjockad spets.

Puppor alltid omgifna af kokong.

Larver af en mera plattad form an hos ofriga myror,

samt mycket bojliga och rorliga. Harbekliidnaden utgores af,

sardeles hos mindre larver, tata, forgrenade hS,r med fint ut-

dragna grenspetsar samt deribland pa ryggsidan instrodda

langa krokta, i spetsarne huUinglikt tillbakabojda h^r, hvilka

haka fast i hvarandra. Bo i jorden, under stenar eller i triid

;

bygga aldrig tufvor eller stackar. Barningsmetoden oftast den

for familjen typiska, stundom oregelbunden sasom hos Ta-

pinoma.

Arterna af detta sliigte utraarka sig genom-den betydliga

skilnaden i storlek och hufvudets form mellan de storsta och

de minsta arbetarne. De storre arbetarnes hufvuden iiro

nastan qvadratiska, under det de mindre ha hufvudenas langd

p&fallande storre an bredden. Mellan de »soldat»-lika storsta

arbetarne och de minsta finnas dock mellanformer i alia stor-

leksgrader, och dessa aro vanligtvis de talrikaste.

PoREL har mycket berattigadt sammanfort de aldre ar-

terna herculeanus L. och ligniperdus Latr. jemte en tredje

hos OSS ej forekommande Form, pennsylvanicus de Geee sa-

som racer under ett gemensamt artnamn herculeanus. Mellan

dessa trenne former finnas nemligen alia mojligavofvergSngar,

sa att det till och med, atminstone hos oss, sir temligen

sallan som man finner de typiska formerna. Ofta hander
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att bland medlemmarne af samma samhiille en del kan han-

foras till racen herculeanus, den andra deremot till ligniperdus

och vanligen ar det de storre arbetarne som tendera till lipii-

perdus, under det den for denna race karaktaristiska roda

fargen pa forsta abdominalsegmentets framre hiilft aftager

och forsvinner i samma man som arbetarnes storlek minskas.

Hos honorna ilro karaktiirerna i allmanhet mera utpriiglade,

men da man ofta i samhallen, hvilkas arbetare tyckas mera

narma pig herculeanus-i'ormen, finner Ugniperdus-honor, blir det

i de flesta fall svart att hanfora samhallet i sin helhet till

den ena eller andra racen *).

Af slagtet finnas representanter i alia verldsdelar.

Arbetare:

1. Svart, glanslos; mandibler och tarser morkbruna. Hela

kroppen tiitt bekladd med korta, tilltryckta samt langa,

utst&ende har. Langd: 8—13 mm 1. puhencens Fab.

— Thorax, petiolus samt benen, de senare atminstone del-

vis, rodbruna, stundom mycket morkt, narmande sig till

svart. Langd: 6—14 mm. 2. herculeanus (L.) Forel.

Thorax, petiolus och benen af mer eller mindre

morkt rodbrun farg, stundom narmande sig till svart

(enligt FoEBL i Schweiz en alpin varietet). Abdo-

men glanslos med tata tilltryckta har ; forsta segmentet

belt och ballet svart eller med en liten rodbrun flack

vid basen. Grofre bygd an foljande race, med storre

och isynnerhet bredare hufvud i forhallande till kropps-

langden. De storre arbetarne ha hufvudets bredd

lika stor som langden. Liingd: 6—12 mm
race 1. herculeanus i spec. L.

Thorax, petiolus och benen af lifligare rod farg.

Abdomen glilnsande, med sparsamma bar, svartbrun,

l:sta segmentets friimre hiilft rodbrun, sallan belt och

ballet svart. De storre arbetarnes hufvuden relativt

mindre och smalare iln hos foregaende race. Langd:

7—14 mm race 2. ligniperdus Late.

') I sin Catalogue des Formio. d'Eurupe p. 447 n. 1 syues Fobbl bojd

att afven hanfora -pubescens sasom race under herculeanus, forenad

med den genom den i Asien och Amerika forekommande pennsylva-

nieus; men som inga mellanformer hos oss forekomma, later ban pu-
iescens tillsvidare qvarsta sasom sarskild art i den enropeiska faunan.
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Honor:

1. Hela kroppen svart, glanslos, blott siillan med en rod

flack pa livardera sidan af thorax. Abdomen mycket fint

och tiitt tviirskrynklig, foga pubescent, med Iftnga ut-

staende bar; benens leder och tarserna bruna. Vingar

vid basen morkt rokskuggade, \'ingmarket och nerverna

niorkbruna. Langd: 14—16 mm pubescens Ya3.

— Svart, thorax med undantag af mesonotum och scutellum,

petiolarfjallet samt hiren af rodbrun farg, som stundom

kan ofverga till svartbrun. Hufvud och thorax glansande,

niistan utan pubescens. Bakre kanten af abdominaiseg-

menten med Unga, spridda har. Vingmarke och nerver

Ijust rodbruna. Langd: 15—18 mm
2. herculeanus (L.) Forel.

l:sta abdominalsegmentet halt och h&llet svart

eller med en liton obetydlig, morkt rodbrun flack vid

basen. Den rodbruna fargen pft thorax mycket mork,

stundom narmande sig till svart. De tva bakre tredje-

delarne af hvarje abdominalsegment pubescenta, fin-

skrynkliga och glanslosa. Vingar svagt rokskuggade.

Liingd: 15—17 mm race 1. herculeanus i spec. L.

Framre hiilften af l:sta abdominalsegmentet och

ofta afven af 2:dra lifligt rodbrun. Den roda fargen pa

thorax mindre mork an hos foregaende race. Hela

kroppen, afven abdomen, slat och gliinsande, niistan

utan pubescens. Vingar morkare rokskuggade an hos

foregaende race. Liingd: 16—18 mm
race 2. ligniperdus Late.

H a n a r

:

1. Clypeus och kinderna med stora, intryckta, spridda

punkter. Helt och hftllet svart; vingar med svag brun

rokskuggning. Petiolarfjiillet djupt halfmanformigt ut-

skuret. Liingd: 9—11 mm 1. pubescens ¥a.-b.

— Clypeus och kinderna utan stora, intryckta punkter;

clypeus blott med 2 smiirre intryckta punkter niira framre

och 2 andra niira bakre kanten. Svart, mandiblernas

spetsar, benens leder samt stundom flagellum rodbruna.

Petiolarfjiillet svagt utskuret. Liingd: 9—12 mm
2. herculeanus (L.) Forel.
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Abdomen nastan glanslos, vingar med svag rod-

brun rokskuggning. Liingd: 9—11 mm
race 1. hereuleanus i spec. L.

Abdomen glansande; vingar med starkare rodbrun

rokskuggning. Liingd: 9— 12 mm
race 2. ligniperdus Latk.

De blida racernas hanar arc forofrigt knappast

mojliga att atskilja, om man traffar dem utom sina

samhallen.
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Allabetisk namntorteckning.

I nedanstaende forteckning, hvars siffror hiinvisa tili

motsvarande sidor i den systematiska ofversigten, aro de

gallande artnamnen tryckta med vanliga typer, synonymerna

deremot kursiverade, hvarjemte inom en till hvarje synonym

fogad parentes det motsvarande i detta arbete anvanda an-

namnet angifves ^).

Sid.

Anergates 272'.

atratulus 273.

Camponotidae 277.

Camponotus 292.

herouleajius... 294.

ligniperdus (C. herouleanus r. ligniperdus) 294.

pubescens 294.

Dolichoderidae 274.

Formica 282.

aceroorum (Leptothorax acervorum) 269.

ulicna (Lasius alieuus) - 279.

aaespitmn (Tetramorium caespitum) 272.

cinerea, (Formica fusca r. cinerea) 287.

eongerens (Formica rufa r. pratensis) , 285.

cunicularia (Formica fusca r. ruflbarbis) 286.

doviinula (Formica sanguinea) , 286.

erratica (Tapinoma erraticum)... 272.

') BetraSande synonymiken hanvisarj jag till de utforliga synonym-
listorna i|ANDHE's arbete: Spec. de8 Formic. d'Europe, p. 405. Har-
till Till jag blott foga ett tillagg vid si. Formicoxenus

:

Genus Formicoxenus Maye. 1856.

nitidulus (Nyl.)j
Stenamma laeviuscnla, Stolpb ^ 9 nee d. 1882.

> nitidula ^ ^.» cS. 1882.

Formicoxenus nitidulus, Andre ^ ?. 1882.
> Adlbkz j^ $d. 1884.
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Sid.

exsecta 28i.

jiava (Lasius fiavus) 280.

fngax (Solenopsls fugax) 265.

fuUginosa (Lasius fuliginosiis) 279.

fusca 1 286.

gagates (Formica fusca r. gagates) 286.

glebaria (Formica fusca) 286.

herculeana (Gamponotus herculeanus) '. 294.

Ugniperda (Camponotus herculeanus r. ligniperdus) 294.

luguhris (Formica rufa) 285.

mixta (Lasius umbratus r. mixtus) 280.

nig^'a (Lasius niger) 279.

oisoleta Zbtt. (Formica rufa) 285.

picea Nyl. (Formica fusca r. gagates) 286.

pratensis (B'ormica rufa r. pratensis) 285.

pressilairis (Formica exsecta r. pressilabris) ." 284.

pubescens Fab. (Camponotus pubescens) 294.

rubra L. (Myrmica rubra) 260.

rufa 285.

rw/a Zbtt. (Camponotus lierculeanus) - 294.

rufescens (Polyergus rufesoens) 292.

rufibarbis (Formica fusca r. rufibarbis) 286.

sanguinea 285.

truncicola (Formica rufa r. truncioola) 285.

tuberum (Leptotliorax tuberum) 270.

nmbrata (Lasius umbratus) — 280.

Formicidae, (Camponotidae & Dolichoderidae).

Formicoxenus 263.

nitidulus 267.

Fonrini ')

amazone (Polyergus rufescens) 292.

brxme (Lasius niger) 279.

des ^azojjs (Tetramorium caespitum) 272.

fauve dios noir (Formica rufa r. pratensis) 285.

fauve dos ?'o?«,9« (Formica rufa) 285.

fuKgineuse (Lasius fuliginosus) 279.

hercule (Camponotus herculeanus r. ligniperdus) ,--'. 294.

jawne (Lasius flavus) - 280.

legionnaire (Polyergus rufescens) 292.

microscopiqiie (Solenopsis fugax) - 265.

inineuse (Formica fusca r. rufibarbis) 286.

noir-cendree (Formica fusca) 286.

roussdtre (Polyergus rufescens) --- - 292.

sangtiine (Formica sanguinea) - 285.

') De under detta slagtnamn uppraknade synonymerna aro saratliga de

af HuBEE anvanda.
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Sid.

Lasius 277.

alienus (Lasius niger r. alieuus) 270.

flavus 280.

faliginosus 270.

mixtus (Lasius umbratus r: mixtus) 280.

niger 279.

umbratus 280.

Leptothorax : 268.

acervorum 269.

musconim (L. acervorum r. muscorum) 269.

tuberum : 270.

Myrmioa 259.

acervorum (Leptothorax acervorum) 269.

atratula (Anergates atratulua) _ 273.

caespitum (Tetramorium oaespitum) 272.

flavidula (Solenopsis fugax) 265.

fugax > » 265.

fusoula (Tetramorium caespitum) 272.

hirtula (Tomognathus sublaevis) .' 268.

laoteipennis (Leptothorax acervorum) 269.

laevinodis (Myrmica rubra r. laevinodis) ,

°
260.

laeviuscula (Formicoxeiius nitidulus) 267.

lobicornis (Myrmica rubra r. lobicornis) 261.

longiscapus (Myrmica rubra r. laevinodis) 260.

muscorum (Leptothorax acervorum r. muscorum) 269.

nitidula (Forinicoxenus nitidulus) 267.

perelegans (Myrmioa rubra r. aulcinodig) 261.

rubra 260.

ruginodis (Myrmica rubra r. ruginodls) 261.

rugulosa (Myrmica rubra r. rugulosa) 261.

i^abuleti (Myrmioa rubra r. lobicornis) 261.

scairinodis (Myrmica rubra r. soabrinodis) 261.

sublaevis (Tomognathus sublaevis) 268.

sulcmodis (Myrmioa rubra r. sulcinodis) 261.

tuberum (Leptothorax tuberum) 270.

Myrmicidae 258.

Polyergus 291.

rufescens 292.

Solenopsis l 263.

fugax 265.

Tapinoma 275.

erratioum 276.
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Tetramorium 271.

atratulum (Anergates atratulus) 273.

caespitum 272.

Tomognathus 267.

atratulus (Anergates atratulus) 273.

sublaevis 268.
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Fyndorter.

De tillgangliga uppgifterna betriiiFande myroraas fore-

komst i Skandinavien aro temligen sparsamma. Zetteestedt

lemnar') visserligen en forteckning pa 13 af honom i Lapp-

markerna funna arter, men bans beskrif'ningar iiro sa svara

att identifiera med de nyare att jag nodgas belt och ballet

forbigS. de fiesta, synnerligast som jag ej lyckats fa nagon

spaning pS, hvar bans lappska tnyrsamling for narvarande be-

finner sig. Nylander lemnar i sina smSskrifter en ocb annan

upplysning om i Sverige forekommande arter. I riksmusei

samling finnas nSgra af Boheman p& Oland insamlade siill-

syntare arter. Den fullstiindigaste forteckningen lemnas af

d:r Stolpe^), som uppraknar 33 arter (racerna inbegripna),

af hvilka ban dock ar tveksam om tviinne, nemligen Formica

gagates ocb Myrmica rugulosa. De af honom undersokta om-

radena iiro: trakten ett par mil kring Tyrstorp i Kolmoren,

trakten kring Norrkoping, Upsala-trakten, Stockholmstrakten,

Bjorko i Malaren samt Gottland. Konservator Sparbe-

ScHNEiDER i Tromso bar med bifogande af exemplar benaget

meddelat mig nagra uppglfter om myrors forekomst i Norge,

bvilka erbjuda det intresset att de omniimna den nordligaste

kanda fyndorten for myror i Europa (huruvida detta galler

iifven andra verldsdelar ar mig obekant). Slutligen bar jag

af Docenten Carl Lindman f&tt mottaga n^gra af bonom pS.

Dovre insamlade myrarter jemte uppgift pfi, den bojd ofver

hafvet, pa hvilken de insamlats.

De af mig i afseende pa rayrfaunan undersokta om-

r&dena aro:

I Ostergotland: trakten kring Linkoping samt Vikbolandet

(mellan Braviken och Sliltbaken), isynnerbet Kuddby socken.

I Upland: trakten kring Upsala.

Stockliolms-txakierx.

') Inseeta Lapponica descripta, p. 448.

^) Forteckning pa svensha myror (Ent. Tidakr. 1882, haft 3).
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I Dalarne: trakten kring Krylbo.

I Jemtland: Froson, trakten kring Nalden, Areskutan med
kiingliggande trakt, Snaasahogarne och trakten kring Enafors.

Pa Oland: trakten kring Borgholm sanit vestra kust-

strackan fran Borgholm soder ut till Skogsby; midtlandet

mellan Isgarde och Runsten samt pa ostra kusten trakten

kring Runsten och Li.ngl6t.

Pa Gottland: trakterna kring Wisby, Roma, Btelhem,

Hemse, Ronehamn, Slite, Parosiind, Myrvalder, Tingstade.

Pa Faro: sodra delen kring Dembers triisk.

Pa Gotska Sandon: nordvestra halften.

Pa Aland: trakten kring Mariehamn samt skargarden

soder derom.

De ofvan uppraknade omradena aro tydligen alltfor in-

skrankta for att man af dem skulle kunna draga nagra siikra

slutsatser betraffande myrornas utbredning i Skandinavien.

Dock torde, enligt de slutsatser man kan draga af myrornas

utbredning i det ofriga Buropa, i det narmaste alla^ arter

redan vara funna i Skandinavien, hvilkas forekomst der man
skulle kunna viinta. Under mina undersokningar har jag

blott funnit en for Sverige ny art: Anergates atratulus. An-

talet af de i Sverige funna arterna (racerna inbegripna) upp-

gSr for niirvarande till 34, fordelade pa 12 slagten. For

jemforelsens skull kan jag niimua att Meinert for Danmark
uppriiknar 27 arter ^). Fobel uppgifver (i sin Les Fourmis

de la Suisse) for Schweiz 66 arter, fordelade pa 23 slagten.

Andre uppgifver for det europeiska fauna-omradet (till hvil-

ket ban afven riiknar norra Afrika, storre delen af asiatiska

Turkiet, Transkaukasien, Nordpersien, Turkestan och Sibirien)

omkring 155 arter (racerna inbegripna) fordelade pa 42

slagten.

Af de inom Skandinavien antrafFade ar blott ett sliigte

med en enda art, Tomognathus suhlaevis, uteslutande nordiskt

och ej antraffadt soder ora Jylland. Den narbeslagtade For-

micoxenus nitidulus visar sig genora sin allmiinnare forekomst

i norra an i sodra Europa afven vara en, fastan ej uteslu-

tande, nordlig form. A andra sidan ha nagra af de inom

Sverige antrafFade arterna med sydligare utbredning endast

') Harvid har jag utelemnat tvanne endast i vaxthus funna sydliga ar-

ter jemte en af Meinbkt under namn af Myrmica sabuleti beskrifven
varietet af M. lobicomis.
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antriiffats inom ett obetydligt omrade, nemligen pa de a kli-

matets vagnar gynnade Ostersjo-oarne. Pa, Oland saknas

blott 2:ne ') af hela antalet, och 2:ne arter, tillhorande tvanne

sliigten, nemligen Solenopsis fugax och Anergates atratulus iiro

uteslutande funna pa denna 6. Hiirtill kommer att Olands

fauna omfattar afven trenne andra sydligare former, Campo-

notus pubescens, Polyergus rufescens och Tapinoma erraticum,

hvilka hvardera derutom blott antrafFats pa iinnu en lokalitet,

den forstniimnda pa Gottland, den andra pa Skarpon i Stock-

holms skargard, den sistniimnda p& Faro. Pa Gottland har

salunda afven antrafFats en sydlig i'ovm, Campo7iotus pubescenSy

som derforutom blott antrafFats en enda gang, pa Oland.

Fordelningen af de ofriga arterna ar afven pa bade Oland

och Gottland en annan ixn pa fastlandet, och pft bada dessa

oar traflas mer eller mindre allinilnt varieteter eller racer

som pa fastlandet saknas eller iiro mycket siillsynta. Det

samma skuUe afven kunna sagas om Faro. Gotsku sandons

egendoraliga naturforhallanden iiro ej gynsamraa for myrorna.

Da griismatta saknas (med undantag af en liten remsa a

sodra kvisten) oeh blott ersattes af Ijung, lingonris och ren-

laf, kan man hiir ej viinta nagra tufbyggande arter. Till

foljd af bristen pa stenar pH sand&sarne och i de af dem
kringstiingda dalarne saknas dessutom en del myrarter, hvilka

kanske eljes skulle forekornma. D& myrorna bar ej kunna

griifva nagra gangar i den fina och losa sand, hvaraf on ute-

slutande bestar, iiro de hiinvisade till triiden, under hvilkas

bark och i hvilkas stubbar de oftast reda sina bon. Nagra

isolerade rw/a-stackar fann jag ej, utan denna art hopsliipade

hiir stackmaterial kring och under kullfallna triidstammar, i

hvilkas inre sk mycket talrikare kamrar fingo ersatta bristen

pa underjordiska gangar. Jag har hiir funnit 8 arter, af

hvilka Leptoilwraw acervormn var den allmiinnast forekom-

raande.

Pa Aland tyckas forhallandena inom myrfaunan vara

ofverensstiimmande med dem i Stockholms-trakten och pa

sodra Sveriges fastland i allmiinhet.

Den fastlandets liksom snart sagdt hela Europas myr-

fauna framforallt karaktiiriserande arten iir Lasius niger, hvil-

ken forekommer niistan pii alia lokaler (utom i fjiiUtrakter)

') Nemligen Tomognatkus suhlaevis och Myrmica ruhra race sulcinodis,

af hvilka dock sannolikt atminstone den forre der kan antrafias.
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saviil p& fait som i skogar, i bergstrakter och pa sterila ocK

stenbundna marker. Sanka lokaler synes den dock undvika.

Nara nog lika allman ar Lasius jlavus, som pS, fastlandet ar

den foretradesvis tufbyggande arten oeh salunda afven ofta

triiffas pS. temligen sanka marker. Allman ar den dock iifven

i skogarne samt p& bergen t. o. m. under de lost bland hvit-

mossan liggande stenflisorna. AUmant forekommande underCO
stenar pa soliga och terra grusbackar samt pa bergen aro

Camponotus-a,riexr^a,, hvilka dock ofta iifven traffas boende,

ocli da vanligen i storre samhallen, i haliga trad inuti sko-

garne. I lofangar trifves f'\ fusca foretradesvis men fore-

kommer iifven pS, oppna soliga platser med frodig vegetation.

Mera sallsynt iir denna art pa sterila marker. PS, sadana

bar man deremot foretriidesvis att soka F. rujibarhis och

sanguinea, hvilka foredraga mot soder vettande grusbackar

och skogsbryn. Tetramoriuni caespitum och Myrmica-s.rle'cna,

triiffas saviil pa sterila grusmarker (siirskildt M. scahrinodis)

under stenar som p§, af frodig griisvall bevuxna platser. Den
forre undviker dock gerna skugga och fukt, hvaremot de se-

nare traffas s3,val pa bergens toppar bland hvitmossan (siir-

skildt M. sulcinodid) som i murkna stubbar djupt inne i sko-

garne och i tufvor pa kiirrmarker. A{ Leptothorax-arterna tyckas

acervorum och muscorum bundna vid triidvegetationen, enar

de siiUan triiffas annat an i eller i niirheten af skogar ocli

lundar, der de saviil i bergiga som laglsindta trakter bo un-

der saviil stenar som i stubbar. Jag har for jemforelsens

skull redan forut papekat, att, enligt FoREL, L. acervorum i

Schweiz endast i alptrakter bor under stenar, i lagliindta

trakter deremot endast i stubbar och triidstammar. L. tuherum

triiffas saviil p& bergsluttningarne som pfi, sterila grusbackar.

oftast under stenar. Bland de stackbyggande arterna iir F.

rufa synnerligen karaktiiristisk for barrskogarne men fore-

kommer iifven i lofiingar, dock stiindigt i niirheten af triid-

vegetation. Den foredrager skogsbrynen. F. pratensis iir

mindre bcroende af triiden, eniir den ofta triiffas pa oppna

marker, langt fran triidvegetation. F. eccsecta foredrager lof-

skogar och iingar. Vanligen upptriider den med manga, stun-

dom, sSsom pa Froson, med ofantligt talrika kommunicerande

samhiillen. For sin stackbyggnad iir denna art oberoende af

triidveffetation. Formicoxenus nitidulus iir till sin foreksmst

bunden vid F. rufas. Ofriga pli fastlandet forekommande
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arter aro mycket silllsynta och kunna i ingen man siigas ka-

raktiirisera myrfaunan.

Afven i den Olandska faunan har Lasiua niger ofver-

vigten. En utpraglad skilnad frftn saviil fastlandet som fran

de ofriga oarne ar, att denna art bar iir den foretradesvis

tufbyggande och dervidlag spelar samma roll som L. flavus

pa fastlandet. Sistnamnda art ar visserligen afven ganska

allmiin, dock mindre vanlig iin pa fastlandet och bygger mera

eallan tnfvor. Karaktaristisk for Olands fauna ar afven den

vanliga forekomsten af Lasius fuliginosus, som mycket ofta

traffas i skogar och angar utmed vestra kusten, synnerligast

i ekangar men afven i barrskog, samt Formica truncicola,

som ofta traffas i skogarne. Den utmed vestra kusten for-

lopande sand- och grusasen gynnar forekomsten af sadana arter

som Formica rujibarhis, F. sanguinea, I^asius alienus och Te-

tramorium caespitum,, hvilka arter hiir iiro allmiinnare an pa

fastlandet. Allmiinnare an pfi, fastlandet forekomma ilfven

F. pratensis och truncicola. Formica exsecta forekommer ofta

men i enstaka samhallen pa saval vestra kuststrackan som
pa midtlandet. Blott en enda gang har jag funnit nagra fa

kommunicerande stackar. Formica pressilabris, som pa fast-

landet ar sallsynt, ar allman i iingarne pa vestra kusten.

Siillsyntare ar mellanformen ewsecio-pressilabris. Tapinoma

erraticum ar pa en stracka soder om Borgholms slott den

forherskande myrarten, som der har niistan uttrangt alia an-

dra. Den gar har langst ut pa Alvaren af alia myror och

traffas annu der kalkstenen blott har och der tiickes af spar-

samma jordflilckar. Mindre allmant forekommer den langre

soderut pa grus&sen. Ofriga har forekommande arter forhalla

sig i afseende pa sin forekomst ungefar lika som p& fastlan-

det raed undantag af att Myrrnica lohicornis tycks vara vida

allmiinnare i iingarne, hvaremot M. sulcinodis alldeles saknas.

P& den flacka och skoglosa del af ostra kusten, jag haft tlll-

fillle att undersoka, tyckas forhallandena vara vida ogynsam-

mare for myrorna. Jag har der niistan endast funnit nilgra

sparsamma samhiillen af Lasius niger.

Karaktiiristisk for Gottlands myrfauna iir, sasom jag redan

forut haft tillfiille att omniimna, brlsten pii tufvor i iingar

och p& betesmarker och detta ehuru de eljes tufbyggande

arterna, Lasius niger och L. jlavus, der iiro allmiinna. Siir-

skildt bildar X. niger i detta fall en skarp kontrast mot den

20
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Olandska, enar jag blolt i tvanne fall pa Gottland funnit

den bygga tufvor, sotn dertill voro ovaraktiga sommartufvor.

Flavus-tu{voi forekomma dock pii spridda lokaler talrikt.

Gottlands kalkstensasar hysa under de lost pa dera liggandc

stenflisorua synnerligen talrika samhallen af Camponotus lig-

niperdus, Formica sanguinea och rujibarhis, Leptothorax tuberum,

Tetramorium caespitum och Myrmica scabrinodis. En bjert

framti-'adande egendomlighet for dess fauna ar afven siiU-

syntheten af den pa Oland och fastlandet sa vanliga For-

mica exsecta, hvilken jag pa Gottland blott traflFat trenne

ganger.

Pa Faro gestalta sig fJrhallandena i det narmaste pa.

samma siitt som p& Gottland.

Hvad slutligen betraffar do fjelltrakter, jag haft tillfalle

att undersoka, kan jag namna, att Leptothorax acervorum iir

den art som jag funnit ga hogst upp pa fjiillen, hogt ofver

tradgransen (hojden ofver hafvet kan jag tyvarr ej angifva).

Nara nog lika hogt ga Myrmica suJcinodis och ruginodis.

Formica rufa stiger pa fjallen upp i bjorkrcgionen och foljes

af Formicoxenus, men ofverstiger ej tradgransen. Ofriga ar-

ter har jag ej sett uppstiga i nagon betydande man pa fjallen

men pa dessas nedre sluttningar triiff'as Lasius niger, Formica

fusca samt de fiesta racerna af Myrmica rubra forutom natur-

ligtvis de nyssniimnda hogre upp pfi fjallen stigande. Af
intresso ar det att finna, att samma arter, som enligt Porels
uppgift uppstiga hogt pa alperna, afven aro de som uppstiga

hogst pa fjallen. Harvid maste jag dock framh&Ua, att, onligt

FoREL Formica fusca i Schweiz ar den som stiger hogst, nem-
ligen anda till 2,400 meter eller niira snogriinsen '). Att jag

ej finner denna art i mina Jemtlilndska samlingar upptagen

for nagon betydligare hojd, beror sannolikt derpa att i min
fjiillvistelse ej ingingo nagra specielt myrmecologiska gyften,

hvadan jag torde ha forbisett den. Sa mycket sannolikaro

forefaller detta som, enligt hvad Konservator Sparre-Schnei-

DER meddelar mig, F. fusca i Norge utgor myrverldcns yttersta

forpost mot norden, eniir han funnit den pa St. Fuglo norr

otn Tromso under 70° 14' n. br. Dernast komma Lepto-

thorax acervorum samt Myrmica ruginodis, bada funna pa

') Enl. FoBBL (Catal. des Formic. d'Europe, p. 451, not.) har SCUDDER
tillsandt honom ea liteu varietet af F. fusca insamlad i Rocky Moun-
tains (Colorado) pa en hojd af 3,700 meter ofver hafvet!
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Tromson. Bland de af Docenten Linbman insamlade forekom

F. fusca vid Kongsvold pS. en hojd af 3,200 fot, F. gagates

pa 2,900 fots hojd samt F. rufa (stackar) p§, en hojd af

3,090 fot ofver hafvet.

Camjponotus herculeanus : allman i hela sodra Sverige, re-

presenteras dock oftast af mellanformen herculeaneoligniperdus,

hvaremot de utpraglade racerna aro mera sallsynta. Den af-

tager mot norden och ar mindre allman redan vid Upsala

men finnes dock enligt Zetterstedts uppgift iinda uppe i

Lappmarkerna. [Af Spabre-Sohneider funnen i Mdlselvdalen

s. 0. fran Malangen].

Den i det nordliga Skandinavien forekommande torde

vara den utpraglade racen herculeanus, hvilken afven enligt

Foeel i Schweiz stiger till storre hojd an ligniperdus. Afven

pa Gotska sandon fann jag denna art. Den mycket morka

nastan svarta varieteten ar i Schweiz enligt Forel en alpin

form. Hos ess trafias den ofta i laglandta trakter.

Camponotus pubescens ar en sydlig form, som af Bohe-

MAN blifvit funnen pa Oland, af Zetterstedt pa Gottland

(enligt Nylander). (Af Sahlberg funnen i Finland enligt

Forel).

Polyergus rufescens (tillhor sodra Buropa utom det syd-

ligaste). Af BoHEMAN funnen pa Oland; af professor Chr.

AuRiviLLiTJS i Stockholms skargftrd p& Skarpon nara Vaxholm,

der jag sedermera afven sjelf enligt hans anvisning uppsokt

denna art.

Formica rufa:

race rufa: allman i alia skogstrakter anda upp i Lapp-

markerna (enligt Zetterstedt). I Jemtland har jag funnit

den mycket allman och byggande mycket stora stackar; pa

Areskutan steg den upp till tradgransen;

race pratensis ar pa Oland allman pi\ vestra kusten,

mindre allman pa fastlandet, der jag funnit den i Ostergot-

land samt kring Upsala (der temligen talrikt). Mellanformen

rufo-pratensis iir deremot allman ofverallt pS. fastlandet, p§,

Oland samt afven pa Gottland och Aland.

race truncicola har jag funnit allman pa Glands vestra

kust men i all synnerhet pS, Gotska sandon, der denna art i

en af sandSsar instangd, med lofskog bevuxen dal var den

forherskande och belt och ballet ersatte rufa. Pa fastlandet

iir denna art sallsyntare. Jag har blott funnit ett samhalle
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vid Kuddby i Ostergotland. Stolpe bar funnit en vingad

hona i Upsala och i Norrkopings-trakten. En bona bar jag

funnit vid Hemee pa Gottland ocb en pa Faro. ZETTERyTEDT

uppgifver denna art for Tome lappmark.

Mellanformen truncicolo-pratensis bar jag blott trafFat

nagra ganger pa Olands vestra kust.

Formica exsecta:

race exsecta bar jag funnit allman i Ostergotland, pa

Oland, Aland samt kriug Upsala; jag bar afven funnit den i

Dalarne (vid Krylbo) samt i ett oerbordt antal stackar pa en

myr utmed vagen upp till bojden af Froso i Jemtland. Pa

Gottland fann jag denna art blott pa tre stallen, nemligen

vid Roma, Hemse och Farosund och detta blott i ett fatal

stackar. Enligt Nylandee forekommer denna art: »usque in

Lapponiam frequenter*;

race pressUabris ar vida siiUsyntare an foregaende race.

Den ar af Boheman funnen pa Oland, i Smaland och Bohus-

lan, af Stolpe pa Slottsbacken vid Upsala. Sjelf bar jag

funnit den allman pa Olands vestkust; talrika stackar bar jag

funnit vid Gnestavik p& Slatbakens norra strand ; vid Up-

sala bar jag funnit den i Bklundshofskogen.

Mellanformen exsecto-pressilahris bar jag ofta trafFat pa

Oland ; den forekommer iifven pa ofvanniimnda fyndort i

Ostergotland.

Formica sanguinea ar pa fastlandet allman, atminstone i

de af mig undersokta delarne af Ostergotland. Annu all-

mannare forefaller den pa Olands vestkust samt pa Gottland

:

afven pa Aland bar jag funnit denna art;

Formica fusca:

race fusca torde vara allman ofver bela landet. Jag fann

den afven pa Gotska sandon
;

race gagates bar jag blott triiiFat pa Oland utpraglad men
ofta representerad af meW^nioYnxen fusco-gagates, hvilken jag

funnit i Ostergotland, pa Oland och Gotland ej vara sallsynt;

race cinerea torde blott representeras af mellanformen

fusco-cinerea, hvilken jag funnit tvanne gSnger pa Oland niira

Isgarde, en gang pfi, Gotland vid Hemse samt nagra ganger

i Ostergotland vid Kuddby;

race rufibarbis sir ej sallsynt i Ostergotland och i Stock-

bolmstrakten, vida allmannare dock pS. Gotland och Oland,
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synnerligen pa sandmarkerna a sistniimnda 6s vestkust, der

iifven mellanformen fusco- rujibarbis ar vanlig.

Lasius fuligitwsus tjcks vara sallsynt pA fastlandet, hvarest

jag sjelf aldrig funnit den. Boheman liar funnit den i Sma-
land, Stolpe vid Norrkoping, pS, Kolmoren, vid Upsala pft

Bjorko i Millaren samt pa Gotland. Pa Olauds vestra kust

har jag funnit deu allman, synnerligast i angarne vid Ekerum.
Lasius niger:

race niger ofVerallt allmiin utom kanske i landets nord-

ligare delar samt i fjalltrakter. I Jemtland var den allman

i dalarne samt pa fjiillens nedre sluttning. PS, Gotska sandon

f'ann jag blott nagra fa g;

race alienus ar temligen silUsynt. Stole uppgifver den

fran Kolmoren samt fran Gotland och Stora Carlso. Sjelf

har jag funnit den i Ostergotland samt pa Olands vestkust,

der den var allmannare och t. o. m. pS, temligen stora striic-

kor ersatte niger. P& Gotland har jag funnit den vid Myr-

valder. Pfl, Oland och i Ostergotland har jag afven funnit

mellanformen nigro-alienus (om mellanformen nigro-emargi-

natiis se den system, afdeln.).

Lasius flavus ar allman ofverallt pa fastlandet, kanske n&got

mindre pa oarne. Pa Gotska sandon fann jag den ej. Zet-

TEKSTEDT uppgifvcr den frftn Lappmarkerna under benam-

ningen »F. rufa-» men siiger sjelf: »F\ nigra L. et fiava Fab.

in Lapponia a me non visae»;

Lasius umbratus

:

race umbratus ar siillsynt. Stolpe uppgifver denna art

fran Kolmoren och Upsala. Sjelf har funnit den nara Lin-

koping samt i nagra samhiillen pa Olands vestkust nara

Glomminge

;

race mixtus har af Stolpe antriifFats vid Upsala och

Stockholm samt pa Bjorko. Jag har blott funnit den vid

Etelhem pa Gotland.

Tapinoma erratieum, som egentligen tillhor sodra Europa,

fans af Boheman pa Oland vid Borgholm, der jag sedermera

aterfunnit densamma. Den forekommer i stor mangd soder

om slottet strax pS, iVlvarens borjan. Jag har iifven funnit

den pa en grusas nara Glomminge pa vestra 'kusten samt pft

Faro nara Dembers trask.

Anergates atratulus. Denna sallsynta myra, som nu for

forsta gangen beskrifves s^som svensk, fann jag p& Olands



310 G. ABLEllZ, SVENSKA MYKOR OCH DEKAS LEFNAUSFORHALLANDEN.

vestra kust nara St. Eor (2 samh.) samt pa grusasen vester

om vagen inellan Isgiirde och Glomminge kyrka (3 samh.).

Formicowenus nitidulus triifFas ganska ofta i j'My'a-stackar

pa saval fastlandet som pa Gotland, Oland, Faro och Aland.

Jag har afven funnit den i Jemtland pa Areskutans nedre

sluttning.

Tomognathus suhlaevis. Af denna sallsynta art, som dit-

tills blott blifvit funnen tre ganger i Finland samt en

gang pa Jylland (Meinert), fann Stolpe en enda arbetare i

ett Leptothorax-bo vid Tyrstorp i Kolmorden. Sedermera

har jag funnit 5 Tbmo^na^AMS-samhallen vid Gnestavik pa

Slatbakens norra strand.

Tetramorium caespitum iir allman pa fastlandet men i

vida hogre grad pa Gotland och Oland. Zetterstedt upp-

gifver att den skuUe vara funnen anda upp i Lappmarkerna

men eager sig ej sjelf har antraffat den.

Leptothorax acervorum:

race acervorum ar allman i skogstrakter och angar ofver

hela landet samt gar pa fjiillen ofver triidgransen. Jag har

antraffat den hogt upp pa saval Areskutan som Snaasa hogarne;

race muscoruni sages af Stolpe utan vidare lokalupp-

gifter vara »ej sallsynt». Jag har blott funnit den nagra

ganger i ostra Ostergotland samt 2:ne ganger pa Oland nara

Isgiirde.

Leptothorax tuberum, som af Stolpe uppgifves sasom

»mindre allman», har jag funnit mycket allman i ostra Oster-

gotland, pa Oland, Gotland, F&ro, samt i Stockholms-trakten.

Den trafFas mest pa soliga och steniga backar.

Myrmica rubra.

Alia sex till denna art hanforda raoerna har jag traffat

allmiint i ostra Ostergotland, der afven rugulosa, atminstone

i Kuddby, forekommer talrikt, ehuru denna race eljes anses

vara ofverallt sallsynt. Alia sex racerna har jag afven traffat

i Stockholmstrakten samt med undantag af sulcinodis afven

pS, Gotland och Oland. Dessa bada oar utmarka sig (isyn-

nerhet Gotland) for sin rikedom pa varieteter af scabrinodis.

Vid Upsala har jag traffat alia utom sulcinodis och rugulosa.

I Jemtland har jag funnit sulcinodis och ruginodis hogt upp

pS fjiillen ofver tradgransen. [Den senarc har afven blifvit

mig tillsand frSn Tromso af Sparke-Schneidee].
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Figurforklaring.

PI. I.

Fig. 1. Hufvud af CamponoUiS Ugniperdus <S.

» 2. » > » « 9.

> 3. > > > » storre ^.

» 4. » J » > liten ^.

> 5. Mandibel af Formica rufa ^.

'6. > > Polyergus rufescens ^.

> 7. > » CamiponoUis ligniperdiis cf

.

» 8. 2 » Formica rvfa <5.

'9. » » Lasius alienus <3

.

» 10. » > 'fapinomd erraticu-m (S.

' 11. > > Tomognathus suMaevis ^.

• 12. Labium och maxill (sedda fran undre sidau) af Camp. Ugniper-

dus 9.

s: stipes; mi: inre tuggstycke; me: yttre d:o; mp : maxillar-

palpens forsta leder: 6': cardo; sm-: submentum; 711: mentum;
Ip: labialpalp; t: tungan.

J' 13. Pharynx, labrum gamt tungan (sedda fran ofre sidan) af Camp,

ligniperdns 9.

t: tungans framre del; ti: tiingans basaldel; bt: bitungor; Ip;

labialpalp; hp : hypopharynx; ep: epipharynx; labr: labrum;

Ik: labralkortel; ph: pharynx; fik; hjesskortel.

> 14. Antenn af Leptothorax txibernm <S

.

» 15. » » » » 9.

> 16. Framvinge af Camponotus Ugniperdtis cf.

• 17. » » Formica rufa cf.

» 18. Kloled af Laslus fvliginosus d.

1 19. Nedre andan af framtibian samt l:sta tarsalleden af Leptotlwrax

muscorum ^, sp : sporre.

PI. II.

Fig. 1. Genitalapparat af Camponotus ligniperdus d (fr. ofre sidan).

p: penis; tf: tackfjall; ve: yttre genitalvalvel; vm: mellersta

d:o; vi: inre d:o; t: testis (ej konsmogen) si: sadesledare; sb:

sadesblasor; d. ej: ductus ejaculatutorius.
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Fig. 2. Yttre genitalorgan af C'amponotvs Ugniperdns d (fr. undre sidan).

hp: hypopygiam (ventralplatta); ofriga beteckningar desainma

som pa foregaende flgur.

» 3. Inre genitalvalvel af Camponotus ligniperdus.

> i. Spetsen af densamma stackare forstorad for att visa nerTand-

ningame.

> 5. Yttre genitalorgan (sedda fr&n sidan) af Formicoxenns niti-

duhis cf-

tf: tackfjall; ve: yttre genitalvalvel.

» 6. Mellersta genitalvalvel af Formicoxenns.

> 7. Inre » > »

> 8. Hypopygium af Tapinoma erraticum d.

> 9. Yttre genitalvalvel af Tapinoma erraticum.

» 10. Mellersta . » » >

> 11. Inre » > » „

» 12. Gadd af Myrmioa scairinodis (fr. ofre sidan).

St: stiokborst; r: gaddrannan; s: gaddslidan.

» 13. Stiokborst (starkare forstoradt) af Myrm. scairinodis.

' 14. Den rudimentara gadden af Camponotus ligniperdus $ ; iieteck-

ningarne desammma som pa fig. 12.

PI. III.

Fig. 1. Anergates atratulus <S (af de 2:ne bakre benparen aro tibier ooh

tarser borttagna).

m; mandibel; mp: maxillarpalp. Ip: labialpalp.; tf: genital-

org. tackfjall; ev; yttre genitalvalvel: iv: inre genitalvalvel.

> 2. Hufvud af densamme, sedt framifran for att visa de rudimentara,

ej hopnaende mandiblerna. m: mandibler.

» 3. Thorax (sedd fran ofre sidan) af densamme for att visa ving-

rudimenten: v.

» 4. Nedre andan af framtibian samt l:sta tarsleden af Anergates (S

fran 6land. sp: enkel och rudimentar sporre.

> 5. Nedre andau af framtibian samt l:sta tarsleden af Anergates d
fran Schweiz. sp: kamformig sporre.

• 6. Mandibel af Anergates d, sedd frAn yttre sidan.

» 7. Framvinge af Anergates 9.

> 8. Nedre andan af framtibian samt l:sta taraalleden af Anergates 9.

sp : sporre.

> 9. Abdomen (sedd fr. ofre sidan) af Anergates 9 for att visa midt-

faran. pet: petiolus; /: abdomens midtfara.

PI. IV.

Fig. 1. Thorax af Formicoxenns nitidulus (fr. ryggsidan).

a: af arbetare; b, e och (? af ^ 9.

> 2. Thorax af Formicoxenns d.

a: af typisk hane; b och c af atergangsformer; c^.- samma
thorax som fig. c, sedd fran sidan.
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Fig. 3. Thorax at Formica sangitinea 9. a: fran sidan. b: fran rygg-

sidan'); ^w: pronotum; enm: egentliga mesonotum: sf: sido-

fliken: sell: soutellum; pscu: postscutellum; mm: metanotum

;

ps: presternum : tns: den mesosternala sidofliken: soap: det

mesosternala sidostycket, »soapala»; mts: metasternum; mtsc:

det metasternala sidostycket.

" i, 5 och 6. Thorax a£ jP. sanguinea ^ 9, a: fran sidan: b: fran rygg-

sidan.

» 7. Thorax af F. sanguinea, typisk ^; a: fran sidan, b: fr4n rygg-

sidan; cmns: de sammansmalta egentliga mesonotum, sidoiiiken

och scatellum; ms: den med scapula och mesonotum samman
vuxna mesosternala sidofliken. Den sutur, som skiljer meso-

och metasternum. ar pa flg. felaktigt utdragen mellan de sam-

manTUxna postcutellum och metanotum; den upphora i sjelfva

verket strax ofvanfor metathoracalstigmat.

> 8. Thorax af Camponotus Ugniperdus ^.

,» 9. Petiolus af Tovwgnathus sublaevis ^, a: Irsta, b: 2:dra petiolar-

leden. c: basen af 3:de abd.-segmeutet.

» 10. Petiolus af Slyrmica scabrinodis. a; l:sta, b: 2:dra petiolarleden.

» 11. Abdomens kontur af Formica sanguinea (S.

.12. > > » » ;> ^.

• 13. > > > Tapinoma erratioum ^ (starkare forstorad

an foreg. tig.) p: petiolus.

PI. V.

Fig. 1. Tarmkaual af Camponotns herculeanxis d.

oe: matstrupen: Itr: krafvan: //, .• tkalkens; v: valvlerna; b: car-

dialapparateus kulformiga parti Ola boule>) a: oardialapparatens

cylindriska parti; kn: »knoppen>; mt: magtarmen ; mlt: mal-

pighiska karl (blott en del upptagna) tt: i>tunntarm>; tj t.-

tjooktarm; tv : tarmvartor; r: rectum; a: anus.

" 2. Tarmkanal af Myrmica suloinodis 9 (i nagot mindre skala an
foregaeude figur). (Beteckningarne desamma som a foreg. fig.).

J 3. Honliga generationsorgan af Myrmica suloinodis 9-

ov: ovarier; od: aggledare; c: vagina; mm: muskier, fastade

pa vagina; rs: receptaculum geminis; h: kloaken.

> 4. Aggror ur ovariet af Camponotus Ugniperdns 9 (befruktad).

o: agg; a: -sabortiv-agg.j

> 6. Receptaculum seminis af Myrmica suloinodis (upplyftadt fran

vagina).

sk: sadeskapsel; sg: sadesgang; bli: bikortel; v: vagina: od.-

aggledare.

. » 6. Receptaculum seminis af Lasius niger (sedt framifran, bikorteln

borttagen).

sk: sadeskapsel (torn); sg : sadesgang.

') Bada dessa figurer ar tagna i mindre skala an de foljande.
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Fig. 7. Generation-sorgan af Camponotus ligniperdttn ^ minor.

ov: ovarier (hvardera med blott. 1 aggror) od: aggledare; t-.-

vagina: li,: kloak.

» 8. Testis af Camponotus Ugniperdus (hyars ofriga genitalappparat

finnes afbildad a pi. II).

vd: sadesledare; ss: sperm.saolcar.

» 9. Hanliga generationsorgan af Leptothorax acervonim.

ss: sperni.sackar; vd: sadesledare; sh : sadesblasor: d. ej: duotng

ejaculatoriiis.

» 10. Hanliga generationsorgan af Anorgates atratulns (Beteckningarne

desatnma som a foreg. fig.).

» 11. Hanliga generationsorgan af Formicoxemis nitidnlus.

tt : testes omgifna af sitt peritonealholje (ofriga beteckningar

desarnma som a foreg. fig.).

> 12. Giftkortlar af Camponotus Ugniperdus 9.

gk: giftkortelns fria del; gks; dess till en skifva hopslingrade

del; gbl: giftblasan; gg: dess utforingsgang; ik: bikortel.

> 13. Giftkortlar af llyrmiea sulcinodis Q.

k: giftkortlarnes knoppformiga ansvallning fore mynnandet i

blasan (ofriga beteckningar desarama som a foreg. fig.).

PI. VI.

Fig. 1. Gangliekedja af Camponotus Ugniperdus $ ; svalgganglier ej upp-

tagna. vn: fran kommissurerna till flygmnskulaturen utgaende

nervpar.

> 2. Sista abdominalgangliet af Camponotns Ugniperdus cT-

> 3. De 2 sista abdominalganglierna af Camp. Ugniperdus ^.

" i. Ah&omm&\g3.Tig\i&T ai Formica sanguinea'^. ^i/; petiolarganglion.

' 5. » > Tapinoma erraticum, ^ . •> >

> 6. De tvanne sista abdominalganglierna af Tapinoma erraticum 9

sedda fran sidan for att visa sista gangliets lage ofvanpa vagina

(v) mellan de bada aggledarne, af hvilka den narmaste (od) bar

ar afskuren.

» 7. Abdominalganglier af Myrmica scabrinodis $ ') P^t- ff
petiolar-

ganglier.

> 8. Abdominalganglier af Leptothorax aoervorum 9- ov : ovarier; v:

vagina. Vagina nar hos Myrmicider oob Dolichoderider langre

fram mot kanten af 5:te segmentet an hvad den skematiska af-

bildningen visar.

> 9. Abdominalganglier af Tapinoma erraticum (S'). pet. g: petiolar-

ganglion.

') Betraffande det narmast andnerverna utsatta nervparet ar jag oviss.

Jag liar hos en Myrmica-9 tyckt mig pa ena sidan se en nerv med
med detta urspruugi utga till kloaken, hvilken jemte giftapparaten

bar s41unda skuUe innerveras af 2 skilda nervpar i motsats till for-

baUandet hos Camponotiderna.
^) BetriifEande de 2 framsta nervparen, som har utmarkts sasom ut-

gaende fran sista abdominalgangliet ar jag, till foljd af mitt mate-

rials bristfalliga konservering, oviss. Som jag i ett fall tyckt mig
se dem, upptager jag dem pa flguren med fragetecken.
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Fig. 10. Abdominalganglier af Tetramorium caespitwn cf- pet. g: petiolar-

ganglier.

> 11. Prothoraoalgangliet med ett sympatiskt ganglion {sg) af Cam-

ponutus lign. 9.

» 12. Abdominalganglion af densamma med ett litet sympatiskt gang-

lion (*(/) framtill mellan kommissurerna.

PI. VII.

Fig. 1. Larv af Formicoxemis nitiduUis.

» 2. Harspetsar af densamma.
» 3. Spets af ullhar af densamma.
» 4. HSr af Tetramorium caespitum larv. a; ullhar.

» 5. Har af Anergates-lary, a: kort har fran buksidan, tatt forgrenadt.

> 6. Harspetsar af 31yrmica-la,TY.

> 7. Larv af Oamponotus ligniperdus.

> 8. Har af densamma. a: spets af ullhar.

1 9. Mundelar af Tomognathus-\ai\; m: mandibel; mx: maxill; labr:

labrum; I: labium.

»' 10. Gangliekedja af embryo af Campnnotus ligniperdus; sg: ofre svalg-

ganglion.

> 11. Tarmkanal af Cainponotus-X&xy (half-vuxen), oe: matstrupen; hr

:

krafvan; k: '>knoppen»; mt: magtarmen, genomskuren for att visa

exkrementsacken: es; nik: malpigliiska karl, afskurna. tj. t:

tjocktarmen; r: rectum.

5 12. Skema af »knoppens> vafnader. Ip: peritonealholje och langd-

muskellager; r: ringmuskellager; e: tarmepitel; o: cuticula.
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Rattelser och tillagg').

Sid. 30, rad 2 iippifr. star: blott las atminstone

" 30, not. rad. 2 nedifr. star: atskilUga aeuleater liis dtsMUiga an-

dra aeuleater

» 74, J 2 nedifr. star: de mesostemala sidoflikarne Va,a sidofliharne

•> 75, » 8 uppifr. > sidoflikarne las : sidostychena

» 75, » 16 » > Formiciderna las: Camponotiderna

> 75, > 21 > metanoUim las: ntietathorax

> 169, » 9 nedifr. » Sfver las: dfven

> 209, » l7 » > deras » rfess

Till kap. om de enkla myrsamhallenas uppkomst (sld. 193) gores

ioljande tillagg: D:r Blochmann lemnar (Zeitschr. f. wiss. Zool. 188.5,

p. 719) betraffande isolerade honors formaga att grundlagga nya sam-

hallen nagra meddelanden, som jag forst after tryckningen af detta ka-

pitel uppmarksammat. Fbrf. bar sett talrika isolerade honor af Campo-

notus UgniperdtiS samt afven dylika a£ F. fiisca, sanguinea, Lasius niger

och umiratus grunda nya samhallen. Sasom yanligt fanu han de forsta

arbetarne vara myeket sma. Honornas forekomst i slutua halor tyoks

han ha forbisett. Fori sinter, pa samma satt som jag, af myrsamhallens

forekomst pa oar (smaoar vid norska kusten) till nodvandigheten att an-

taga den af Hubek framstalda hypotesen betrafEande myrsamhallens upp-

komst:

') Ofriga, har ej anmarkta korrekturfel torde ej vara af den art att
de foranleda nSgon missuppfattnlng.
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Auszug einiger der wichtigeren Resultate').

jVervenst/stem : Das von bisherigen Vcrfiissern, wenn

wir voni obcrcn Schlundganglion absclien, nur wenig be-

aobteto Nervensystem der Amoisen bictot, wie ich findo,

systoinatisch verwendbare Verschicdcnhciten. Dor Thorakal-

toil der Ganglienketto mit seinen 3 getrcnnten Ganglien

scheint jedoch bei alien von mir iiutorsuclitcn Fornion fast

gleichformig zu sein. Er ist auch von den meiston Ver-

fassern richtig beschrieben worden
;
jedoch will ich mir bo-

trefFs der die Pliigelmuskulatur versorgenden Nerven einc

kleine Bemerkuug erlauben. Die genannten Nerven entsprin-

gen den zwischen den Pro- und Mesothorakalganglien befind-

lichcn Komniissiiren, und man kann, wie sohon Forel bc-

merkt, ihre Fasern bis ziun Ursprung aus dem Mesothorakal-

ganglion verfolgen. Aber das Prothorakalganglion beteiligt

sich aiich, wie ich finde, rait etwa einem Viertel von den

Fasern der genannten Nerven. Diese Nerven sind am stiirksten

ausgcbildet bei den gefliigeltcn c5 und J, aber die ^ cnt-

behren sie jedoch auch nicht ganz, wie Forel bchauptet;

wenigstens bei Camponoius und Formica habe ich bei den ^

derartigc, obgleich viel schwiichere und etwas niihcr deni

Mesothorakalganglien entspringende Nerven gefunden. Da
aber bei den Amoisen-^ mit den Fliigeln auch die Flligol-

muskulatur fast giinzlich verloren gcgangen ist, besteht bier

ein Verhiiltnis, welches auf eine augcnfiillige Wcise an den

persistierenden Nervenplexus der verschwundenen Extremi-

tiiten gewisser Schlangen und Eidcchsen erinnert.

Der abdominale Teil der Ganglienkette wechselt bei den

verschiedenen Gruppen und Geschlechtern, was bishcr der

Aufmerksamkeit der Forscher cntgangen ist. Das indiffercn-

') N.ioh.stehend liabe ich nur diejenigen Resultate nusgezogen, welcbe icli

u'liiiz liosondors hervorliclicn will.

21
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teste Verhiiltnis treiFen wir bei den Myrmiciden, bei deren

55 und yy der Abdominalteil des Bauchinarks aus 5 ge-

tiennten Ganglien zusaramengesetzt ist. Die Lage des letz-

ten Ganglions oben auf der Scheide zwischen den Bileitern

und uumittelbar vor dem Receptaculum seminis deutet anch

wahrscheinlich auf das urspriinglichere Verhiiltnis, denn ge-

nau dieselbe Lage des letzten Ganglions babe ich bei sehr

viclen anderen Aculeaten wie auch bei vielen Bntomosphecen
wiedergefunden. Dieses letzte Ganglion entsendet — abge-

sehen von den zu dem Enddarm gehenden Bndnerven —
vvenigstens 2 Nervenpaare, von denen das hintere, welches

den Hintcreckcn des abgerundeten Ganglions entspringt, den

Gif'tapparat und die Kloake innerviert. Die vorderen, den

lateralen Teilen des Ganglions entspringenden Nerven ver-

breiten sich im 6:ten Segment. Der vordere Teil des Gang-

lions scheint oft von dem weit grosseren Hinterteil abge-

schniirt zu sein (so bei Myrmica: Taf. VI, I?ig. 7) und ent-

sendet dann das obenerwiihnte Nervenpaar fur das 6:te Seg-

ment. Auch eine Grube auf der Oberseite zwischen den

beiden Abteilungen — die letzte Spur von der Trennung
der friiheren Kommissuren — scheint anzudeuten, dass diese

kleine vordere Abteilung urspriinglich ein selbstandiges

Ganglion gewesen ist. Das 5:te Segment wird vom vorletz-

ten Ganglion mit Nerven versorgt. Jedes der iibrigen Ab-
dominalsegmente besitzt sein Ganglion, welches, in der Kegel

an der Grenze zweier Segmente gelegen, das folgende

Segment innerviert. Auch das erste Petiolarglied enthiilt

ein liingliches Ganglion, dessen ISTervenpaar die Muskeln des

zweiten Gliedes innerviert. Ebenso liegt auf der Grenze

zwischen diesem Glied und dem "folgenden Abdominalseg-

mente das Ganglion, welches das letztere mit Nerven ver-

sorgt, wiihrend das erste Petiolarglied seine Nerven von sei-

nem mit dem Mesothorakalganglion verschmolzenem Ganglion

bekommt. Eine Verschiebung der Nervencentra nach vom
scheint also stattgefunden zu haben ilhnlich wie bei so vie-

len anderen Insektcn, am deutlichsten bei den Rhynchoten,

bei denen die Verschiebung in der Zusammenschmelzung der

abdominalen und thorakaleh Ganglienmassen kulminiert.

Bei 5 von Anergates und bei alien Myrmiciden-J habe

ich nur 4 Ganglien wahrgenommen. Die Nerven, welche bei

$ und y den Giftappanit nnd die Kloake innerviercn, ver-
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sorgen bei den (J die Begattungsorganen. Bei $ und >^ von

Tapinoina (Taf. VI, Fig. 5 und 6) sind ebcnso niir 4 Ganglien

vorhanden, wobei dem letzten Ganglion dieselbe Lage wie

bei den Myrmiciden zukommt. Bei (J von Tapinoma (Taf.

VI, Pig. 9) finden sich nur 3 Abdominalganglien.

Bei den Carnponotiden (Taf. VJ, Fig. 1—4) besitzen alle

3 Geschlechter 4 Abdominalganglien, von denen das letztc

bei $ und ^ vor der Vagina, unmittelbar auf den Baiichscg-

menten ruht. Bei Lasius und bei den Eassen von Formica

fusca schliesst sich jedoch dasselbe Ganglion niilier an die

Vagina an als bei den librigen Formen. Bs ist zu bemci-

ken, dass die Nerven, welche das 5:te Segment innervieren,

bei dieser Unterfamilie dem vorderen Teil des letzten Gang-

lions entspringen, da bier noch cin primiives Ganglion an

der Bildung des letzten Ganglions beteiligt ist.

Entivickelung der Ganglienkette: Die friiheren Embryonal-

stadieu von Camponotus, welche ich in dieser Beziehung un-

tersuchte, zeigten ihre Ganglienkette als ein sehr breites zu-

sammenhiingendes Band, was mit der Bntstehung des Bauch-

nisirks als eines anfangs kontinuierlichen, ektodermalon Ab-

satzes in Binklang steht.

Dieses Markbandchen zcigte jedoch eine grosse Keigung,

in viereckige Stlickchen zu zevfalleu, vou denen jedes, eincm

Ganglion entsprechend, ein sehr zartes Norvenpar entsandte.

An eincm spiiteren Embryonalstadium batten sich die Gang-

lien schon von einander cin wenig getreunt, wobei sic (Taf

VII, Fig. 10) durch runde oder oblonge Zwischenriiumchen

geschieden waren. Ausser den beiden Schlundganglien (sg

und 1) fanden sich 11 Ganglien, von denen das hinterstc,

durch eine Einschnurung in eine kleine vorderc und eine

grosse hiQtere Partie geteilt, abgesehen von den Bndnerven

3 Nervenpaare entsandte. Schon auf diesem Stadium be-

teiligen sich somit wenigstens 3 Ganglien an der Bildung

des Endganglions. Die 3 ersten Ganglien (exclus. die Schlund-

ganglien) sind die breitesten und entsenden Nervenpaare

von auffallender Starke, welche dazu schief nach vorn gc-

richtet sind, eine Keminiscenz, wie ich denke, von einein

mit 3 Fusspaaren versehenenLarvenstadium. Ahnliche Nerven

entsendet das untere Schlundganglion zu den Mundteilen.

Fast gerade nach vorn gerichtet ist das Nervenpaar (die An-

tenneu-Ncrven) des oberen Schlundganglions. Letztcres ist
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durch Koinmissuren mit dem unteren vcrbunden, was ich

gegen Flogel bemerke, der behauptet (Zeitschr. f. wiss. Z.

1878, S. 574), dass noch bei jungeren Larvenstadien die beiden

Schlundganglien mit einander in keiner Verbindung stiinden.

Langgestielte sympathische Ganglion zeigen sicb scbon in

dem gcschilderten Bmbryonalstadium der 3-ten—6:ten Gang-

lien, den Zwischenriiumchen der Kommissuren entsprin-

gend.

Der Anfang des Larvenstadiums ist bei der schncUen

Grossezunabme dev Larve durch eine Strockung der Kom-
missuren ohne entsprechendc Zunahme der Ganglien charak-

terisiert. Die die Bmbryonalstadien auszeichnende breite

Form der Ganglienkette gebt somit verloren, und es zeigt

sich sehr bald fast dieselbe Proportion zwischen Ganglien

und Korper wie bei dem voUgebildeten Tier. In diesem

Stadium verbleibt das Bauchmark bis gegen das Ende der

Larvenperiode. Dann aber niihert sich das 5:te Ganglion

dem 4:ten^), indem die Kommissuren sich abkUrzen, bis dass

eine Zusammenschmelzung der genannten Ganglien resultiert.

Diesem Stadium der Ontogenose des Bauchmarks entspricht

das gegenwiirtige Verhaltnis des letzteren bei den niedrigston

Eeprasentanten der Hautflligler, den Phytosphecen, deren

Ganglienkette aus 7 Abdominalganglien und 3 Thorakalgaug-

lien, von denen das letzte durch Zusammenschmelzung zweier

cntstand, zusammengesetzt ist. Hiernach vereinigt sich auch

das 6:te Ganglion mit den f'riiher verschmolzenen 5:ten und

4:ten, und die Ganglienkette hat jetzt dasselbe Stadium er-

reicht, welches von den Imagines vcrschiedener Entomosphecen

und solitiiren Aculeaien repv'asentievt wird (3 Thorakalganglien,

von denen das letzte aus drei primaren Ganglien zusammen-

gesetzt ist; 6 Abdominalganglien). Die genannten Ver-

schmelzungen finden wiihrend des Schlusses der Larvenpe-

riode oder des Anfangs der Puppenperiode statt. Das erstere

habc ich bei Camponotus, das letztere bei Formica fusca

beobachtet. Zuniichst folgt wahrend des ersten Teils der

Puppenperiode die Veriindcrung, dass die beiden letzten

Bauchganglien, zwischen denen die Koinmissuren immerhin

relativ kurz geblieben, sich einander niihern und zusarnmen-

schmelzen, und auf diesem an das der Wespen erinnernden

') Wenn m.in das uuterc Schluiidgiinsrlion ills das ersto reohuet.
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Stadium bleiben die $ und >^ devjenigen Myrmiciden stehen,

welclie (wie Formica, Leptothorax, Tetramorium, Formicoxenus

und Tomognathus) 5 Abdominalganglien besitzen, von denen

das letzte durch das Zusammentreten von 4 ursprlinglichen

Ganglien gebildet ist. Duvch die Verschmelzung wiihrend

der spiiteren Halfte der Puppenperiode von noch einem Gang-

lion mit dem letzten entsteht die Gestaltung der Ganglien-

kette, die ich bei alien iibrigen von mir untersuchten For-

men (mit Ausnahme des 6 der Tapinoma) gef'unden habe.

Das letzte Ganglion abdominale ist somit bei diesen Formen
durch das Zusammentreten 5 primiircr Ganglien entstanden.

Dass ein derartiges Ganglion demungeachtet nur 4 Nerven-

paare entsendet, wird dadurch erklart, dass die hinteren

Nervenpaare sich einander bis zur Verschmelzung geniihert

haben, wodurch sie aus gemeinschaftlichen, um so dickeren

Wurzeln zu entspringen scheinen, wie es besonders bei

Formica, Polyergus und Camponqtus der Fall ist.

GescJdossener Hinterdarm der Larve und seine Metamor-

phose: Die Verhaltnisse des Darmrohrs wahrend der Larven-

und Puppenstadien sind von hervorragendem Interesse. Der

einzige der bisherigen Porscher, welcher diesem Gegenstande

eine fluchtige Aufmerksamkeit gewidmet hat, ist Ganin,

dessen kurze und keincswegs richtige Auslegung ich schon

S. 63 angefuhrt habe. Die Einstulpung des Stomodaeuras

und Proktodaeums vom Ektoderm aus bis in die Nahe des

schon vorher von dem flypoderra angelegten Mesenterons

ist bekanntlich der gemeinschaftliche Ursprung des Darm-

rohrs aller Tracheaten. Wahrend aber die Vereinigung der

3 ursprunglichen Teile des Darmrohrs bei den meisten un-

mittelbar stattfindet, verharren anderc eine betrixchtliche Zeit

uuf cinem Stadium, welches bei den ersteren nur embryonal

und schnell vorlibergehend ist. Zu den letzteren gehoren

vor alien die Aculeaten, dereu Hinterdarm erst beim Uber-

gange vom Larven- zumPuppenstadium sich mit dem Mit-

teldarm vollstiindig vereinigt. Der letztere ist somit wahrend

des ganzen Pupponstadiums schlauchformig. Am vorderen

Ende dieses Schlauches scnkt sich bei den Ameisenlarven,

wie bei den ausgebildeten, eine knopfformige Fortsetzung

des Vorderdarmes, dessen Lumen an der Spitze des Knopfes

sich oiFnet. Der Knopf ist, wie bei den Imagines, von einer

Fortsetzung der Cuticula des V^orderdarmes bckleidet. Wiih-
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rend aber die Cuticula bei den ausgebildeten an der Basis

des Knopfes aufhort (da der Mitteldarm eine Cuticula ent-

behrt), zeigt sich die Hoiile des ganzen Mitteldarmes der

Larve von einer Cuticula ausgekleidet, welche, in tJberein-

stiininung mit dem auszukleidenden Raurne, schlauchforraig

ist. Das Bpitliel, von welchem diese Cuticula abgesetzt wird,

besteht bei Camponotus aus selir grossen, gegen die Hohle

des Darmes sehr verdickten, nach aussen aber verschmaler-

ten Zellen, zwlschen deren engeren Basalteilen kleinere rund-

liche Zellen die Zwischenriiume ausfiJllen. Aber mit dem
Wachstum der Larve nimmt auch der Mitteldarm schnell

zu; die alte Cuticula lost sich ab, steht aber noch eine Zeit

lang mit der Cuticula des Knopfes im Zusammenhang. Un-

terdessen wird eine neue Cuticula vom Epithel abgesetzt um
in ihrer Ordnuug sich abzulosen. So bilden sich nach und

nach neue Cuticularschliiuche, welche einander konzentrisch

umgeben und von denen wenigstens der ausserste mit sei-

nom rohrenformig verengten Vorderende den Knopf des

Vorderarmes umfasst, wahrend die kleinen inneren zuerst

gebildeten Schliiuche sich mehr oder minder davon entfernt

haben, aber noch ihre Rohrchen, in die der iiusseren Schlauche

eingefiigt, gegen den Knopf hervorstrecken. Die von der

Larve aufgenommene Nahrung verweilt in den inneren

dieser Cuticularschlauche, wahrend die iiusseren meistens

durchsichtig bleiben und ihre konzentrische Lagerung sehr

deutlich wahrnehmen lassen. Bei einem spaten Embryonalsta-

dium von Camponotus habe ich schon i derartige Schlauche ge-

funden, bei einem etwas friiheren nur 1. Der innere Schlauch

umschliesst bei den Bmbryonen den Nahrungsdotter, welcher

bei Camponotus durch seine gelbe Farbung ausgezeichnet ist.

Reste des Nahrungsdotters linden sich auch bei den neuge-

borenen Larven, werden aber bald mit anderen Nahrungsresten

vermischt. Bei einer beinahe ausgewachseuen Larve habe ich

12 seiche konzentrische Schlauche gezahlt. In Eiicksicht

seiner Punktion und seines spiiteren Schicksals will ich die-

sen Schlauchkomplex mit dem Namen Exkrementschlauch

bezeichnen. Bs entspricht dieser dem von Ganin erwahnten

»encystierten Inhalt des Mitteldarmes*. [Ahnliche Verhiiltnisse

bietet, wie ich finde, der Darra der Wespenlarven].

Gleich vor der Verpuppung aber nach der Einspinnung

der coconspinuenden Larven wird die Kommunikation zwi-
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schen Mittel- iind Hinterdarm durch die Abstossung des

Epithels geoffnet. Dann folgt die Ausstossung des Bxkre-

mentschlauches, welcher am Hinterende der Puppe als eino

durch den Cocon sichtbare scbwiirzliche Masse liegend bleibt,

die bisher einfach als »die Exkremente* der Larve bezeich-

net worden ist. Nach Ausstossung des Exkrementscblauches

zieht sich der Mitteldarm zusammen uud wird verhiiltnis-

massig eng. Er zeigt sicb jetzt von den abgestossenen,

grossen, fetthaltigen Bpithelzellen ganz gefuUt. Die letz-

teren werden wiihrend der Bildungsprozesse des Puppensta-

diums allmiihlich als Nahrung verbraucht. [Ganin meint

irrig, sie wurden vor der Verpuppung ausgestossen.] Das

abgestossene Epithel des Mitteldarines wird von einem neuen

orsetzt (vielleicht von den obenerwiihnten, zwiscben den

engen Basalteilen der grosseren Zellen sich findenden rund-

lichen Zellen), von welchem koine Cuticula abgesetzt wird.

[Hinsichtlich der ubrigen Einzelheiten betreffs des Darmes

der Larven verweise ich aiif die Beschreibung S. 60.]

Arheitsteilung : Die nur wenig erforschte Arbeitsteilung

zwischen den verschiedenen Arbeitern ist Gegenstand fiir einige

meiner Untersuchungen gewesen (S. 166—173, 216—222).

Bei Formica rufa sind es hauptsiichlich nur die grosseren

Arbeiter, welche Baumaterial und andere Burden tragen.

Sie sind es auch, welche beim Ausziehen nach neuen Wohn-
statten sowohl ihre kleineren Kameraden als auch die Larven

und Puppen transportieren. Die Beschiiftigung der kleinen

Arbeiter ist dagegen hauptsachlich die Blattlauszucht, wobei

die grosseren Arbeiter als Transportmittel fiir die Heimbe-

forderung des Honigsaftes, welchen die kleinen Arbeiter deu

Blattlausen abgelockt haben, fungieren. Bei Camporwtus

scheinen dagegen sowohl die Bauarbeiten als die Transpor-

tierung ihrer oft doppelt grosseren Kameraden den kleineren

Arbeitern obzuliegen. In den geraischten Koloiiicn von F.

sanguinea sind es die/Mscci-Sklaven, welche die meisten haus-

lichen Arbeiten verrichten. Die als Sklaven gehaltenen

Ameisen {F. fusca und rufibarbis) sind ausgezeichnet rasche

und energische Graber, von denen, meinen Berechnungen

nach, jede einzelne binnen derselben Zeit etwa doppelt so

viel ausrichtet wie eine mit derselben Arbeit beschiiftigte

sanguinea. Wiihrend die Herren miissig sind oder sich be-

histigen, sind die Sklaven fast bestilndig thatig. Kurz, es
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zeigt sich bci der sanguinea dieselbe Tendenz, die hiiuslichen

Beschaftigungen ihren Sklaven zu iiberlassen, wie sie bei

Polyergus schoii ihr Maximum erreicht hat.

Die bis vor kurzem so riitselhafte Griindung neuer Amei-

senholonien war schon durcb die von Lubbock, Mc Cook und

Blochmann ercirterten Thatsachen enthiillt worden. Selbst

kam icli zu demselben Resultat, ohne die Versuche der bci-

den letztgonannten Verf'asser zu kenoen (S. 19(5—206). Es

war jedoch ein dunklcr Uinstand, welchcr von den bisherigen

Verfassern nicht beachtet wordeu war, dass namlicb die iso-

lierten Weibcben die Hohlen, wo sie sich selbst eingesperrt

haben, nieinals verlassen uni Nahrung zu suchen, obgleich

sie koine Nahrungsvorriite bei sich haben. Wie konnen sie

dann aber ibre Larven bis zur Reif'e erziehen ? Selbst kon-

nen sie, wie ich mich iiberzeugt habe, wegen ihres grossen

Fettkorpers eine mehrmonatliehe Hungerkur aushalten, ura

aber ibre Larven fUttern zu konnen, fresscn sie die meisten

ihrer eigenen wahrend der freiwilligen Gefangenschaft ge-

legten Eier wohl audi bisweilen ausgeschliipfte Larven. Die

Nahrung, welche den Larven zu teil wird, ist somit sehr

knapp, und infolgedessen werden die wenigen erstgeborenen

Mitblirger der neuen Kolonien so winzig klein. Wahrend

bei deu Camponotiden nach dem Ausschliipfen dieser ersten

Arbeiter die Stammmutter sich bald einem voUstiindigen

Mussiggang iiberlasst, ubernehmen die kleinen Arbeiter all-

miihlich die von der ersteren vernachliissigten miitterlichen

Piiichten. Sie off'nen die Thlir ihrer Kinderstube und schaffen

Nahrung herbei, damit die kleine Kolonie nicht inehr uotig

habe, eine fiir ihren Zuwachs so verderbliche Diat zu halten.

Je nachdem die Zahl der Pouragierer verinehrt wird, nimmt

auch die Mittelgrosse der Arbeiter zu.

Tomognathus suhlaevis: Von den bisher fast giinzlich un-

bekannten Tomognathus-KoiomQw kann ich mitteilen, dass cs

einom einzigen Tomognathus-'^ oder einer kleinen Anzahl

solcher gelingt, eine ganze Leptothorax-KoXou'm in die Plucht

zu schlagen, wonach die Eroberer von sowohl der Wohnung
als den zuriickgelassen Larven und Puppen Besitz nehmen.

Daher kommt es, dass in einer derartigen Kolonie bei den

Sklaven — in scharfem Gegensatz zu alien bisher bekannten

gemischten Amcisenkolonien — alle 3 Geschlechter reprii-

sentiert sein konnen. Dass dagegen von Tomognathus selbst
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immer nur Aibeiter getroiFen worden sind, scheint mir an-

ziideuten, dass eine bestiindige parthenogenetische Fortpflan-

zung den Arbeitern dieser Art eigentumlich sei, eine Ver-

mutung, die von der viel stiirkeren Entwickeliing der Ovarien

der Tomo^na^/tMs-Arbeiter als der ubrigen Myrmicidenarbeiter

bestatigt wird (S. 243—248).
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